บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2561 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การ
สอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2560

31 มีนำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

152,344,370.52

213,058,723.57

127,543,772.57

190,685,488.05

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

13,454,570.34

12,375,097.93

8,772,699.73

7,821,727.44

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

0.00

0.00

169,518.36

183,868.34

14

0.00

0.00

1,492,553.96

1,474,302.89

9, 22

0.00

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี้ เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ

10

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

11

207,108,868.60

211,822,117.50

64,144,831.51

64,525,496.56

372,907,809.46

437,255,939.00

202,123,376.13

264,690,883.28

ส่ วนของลูกหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที่ถึงกาหนด
รับชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

0.00

0.00

239,040,696.86

179,598,166.93

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

63,790,000.00

33,390,000.00

33,390,000.00

33,390,000.00

0.00

0.00

41,324,177.17

41,711,393.46

ลูกหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

14, 22

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

15

48,600,000.00

0.00

18,000,000.00

0.00

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

16

74,906,180.47

75,540,351.60

74,906,180.47

75,540,351.60

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

118,713,686.02

120,613,103.45

65,280,121.62

66,515,124.40

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

18

15,217.28

20,646.72

15,217.28

20,646.72

925,974.25

931,598.33

62,995.00

62,995.00

306,951,058.02
679,858,867.48

230,495,700.10
667,751,639.10

472,019,388.40
674,142,764.53

396,838,678.11
661,529,561.39

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2560

31 มีนำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

15,513,207.99

12,826,772.17

11,459,960.39

8,684,719.92

3,452,350.22

3,492,770.79

73,411.22

118,831.79

332,634.29

328,438.62

332,634.29

328,438.62

19,298,192.50

16,647,981.58

11,866,005.90

9,131,990.33

20

470,618.08

555,366.68

470,618.08

555,366.68

21

1,564,718.70

1,450,082.62

1,556,349.09

1,442,442.06

2,035,336.78

2,005,449.30

2,026,967.17

1,997,808.74

21,333,529.28

18,653,430.88

13,892,973.07

11,129,799.07

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

19

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

20

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

31 มีนำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2560

31 มีนำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 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

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว
หุ้นสามัญ 715,020,835 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(690,557,989.39) (699,985,110.76) (688,830,621.56) (698,680,650.70)
658,522,423.63

649,095,302.26

660,249,791.46

650,399,762.32

2,914.57

2,905.96

0.00

0.00

658,525,338.20

649,098,208.22

660,249,791.46

650,399,762.32

679,858,867.48

667,751,639.10

674,142,764.53

661,529,561.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2561

2560

รำยได้
รายได้จากการขาย

6,267,000.00

14,675,675.00

690,000.00

0.00

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

2,083,174.37

0.00

2,383,174.37

0.00

รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า

2,267,003.20

0.00

0.00

0.00

รายได้อื่น

1,029,680.96

1,881,887.58

1,472,496.91

1,966,401.35

0.00

0.00

18,942,529.93

0.00

โอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญ

19,000,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมรำยได้

30,646,858.53

16,557,562.58

23,488,201.21

1,966,401.35

ต้นทุนขาย

4,898,127.40

12,528,950.60

565,543.55

4,100.00

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

1,974,043.58

0.00

1,932,643.58

0.00

632,940.44

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

1,046,800.02

1,948,800.53

226,386.92

131,219.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

12,656,915.04

14,567,150.55

10,902,695.95

12,718,869.89

10,902.07

14,889.94

10,902.07

14,889.94

21,219,728.55

29,059,791.62

13,638,172.07

12,869,078.83

9,427,129.98

(12,502,229.04)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

0.00

(12,671.47)

0.00

0.00

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

9,427,129.98

(12,514,900.51)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

0.00
9,427,129.98

0.00
(12,514,900.51)

0.00
9,850,029.14

0.00
(10,902,677.48)

โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน

ค่ ำใช้ จ่ำย

ต้นทุนจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2561

2560

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

9,427,121.37

(12,514,899.26)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

8.61

(1.25)

0.00

0.00

9,427,129.98

(12,514,900.51)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

9,427,121.37

(12,514,899.26)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

8.61

(1.25)

0.00

0.00

9,427,129.98

(12,514,900.51)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

0.013

(0.018)

0.014

(0.016)

715,020,835

688,832,765

715,020,835

688,832,765

0.013

(0.017)

0.013

(0.015)

739,234,476

724,102,047

739,234,476

724,102,047

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้น

ส่ วนของบริษัทใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สำรองตำมกฎหมำย

ส่ วนทีเ่ ป็ นของ

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

บริษัทใหญ่

อำนำจควบคุม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงวด 3 เดือน :

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

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(12,514,899.26)
(655,987,276.26)

(12,514,899.26)
693,093,136.76

(1.25)
2,827.81

(12,514,900.51)
693,095,964.57

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงวด 3 เดือน :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

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

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

9,427,121.37
(690,557,989.39)

9,427,121.37
658,522,423.63

8.61
2,914.57

9,427,129.98
658,525,338.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

และชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สารองตามกฎหมาย
715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(655,823,140.62)

693,257,272.40

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(10,902,677.48)
(666,725,818.10)

(10,902,677.48)
682,354,594.92

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(698,680,650.70)

650,399,762.32

0.00

0.00

0.00

9,850,029.14

9,850,029.14

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(688,830,621.56)

660,249,791.46

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงวด 3 เดือน :

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงวด 3 เดือน :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

9,427,129.98

(12,502,229.04)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

(19,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(18,942,529.93)

0.00

313,292.10

779,089.25

133,972.72

0.00

0.00

(703,850.00)

0.00

(107,000.00)

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย

2,590,394.77

762,030.36

1,921,710.82

721,777.77

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

114,636.08

218,653.74

113,907.03

216,446.00

10,902.07

14,889.94

10,902.07

14,889.94

(961,278.82)

(1,080,329.98)

(1,123,721.36)

(1,079,097.10)

(7,504,923.82)

(12,511,745.73)

(8,035,729.51)

(11,135,660.87)

(713,645.25)

(122,310.67)

(471,165.75)

(101,755.74)

0.00

0.00

13,794.00

12,200.00

4,713,248.90

12,425,275.29

380,665.05

0.00

0.00

0.00

368,965.22

0.00

6,000.00

(8,728.02)

0.00

(26,728.02)

2,686,435.82

69,068.81

2,775,240.47

206,101.35

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้อจะขำย

(40,420.57)

(942,000.00)

(45,420.57)

50,000.00

จ่ำยดอกเบี้ย

(10,902.07)

(14,889.94)

(10,902.07)

(14,889.94)

(110,323.60)

(185,140.68)

(44,607.68)

(38,613.35)

(974,530.59)

(1,290,470.94)

(5,069,160.84)

(11,049,346.57)

รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
หนี้ สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ขำดทุน(โอนกลับ)จำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน-บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ตดั บัญชี
หนี้ สินตัดบัญชี

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่ำสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ ครำว

0.00

250,000.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

(40,500,000.00)

0.00

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น

(20,580,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

(39,420,000.00)

0.00

(18,000,000.00)

0.00

เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

(51,376.77)

(1,215,001.97)

(47,107.47)

(1,215,001.97)

ดอกเบี้ยรับ

392,107.24

1,175,091.81

555,105.76

1,196,461.67

(59,659,269.53)

210,089.84

(57,992,001.71)

4,981,459.70

(80,552.93)

(76,565.06)

(80,552.93)

(76,565.06)

(80,552.93)

(76,565.06)

(80,552.93)

(76,565.06)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(60,714,353.05)

(1,156,946.16)

(63,141,715.48)

(6,144,451.93)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

213,058,723.57
152,344,370.52

222,581,132.76
221,424,186.60

190,685,488.05
127,543,772.57

202,289,818.76
196,145,366.83

รับชำระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั อื่น

เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )

บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรั บงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน

: บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่
0107548000587 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2548

ที่ต้งั บริ ษทั สานักงานใหญ่

: 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทธุรกิจ

: บริ ษทั ฯ ทาธุรกิจพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทาง
การบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด เพื่อ
ให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุบนั ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
ดังนั้น การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคูไ่ ปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้น รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่ มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-22.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญา
ที่ทากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ
ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับการ
รับรู้รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับเมื่อกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนด
5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

31 มีนำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

หยุดประกอบกิจการ

99.99

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ ยวกับพลังงาน

99.99

99.99

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

99.99

99.99

3.2 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยในการจัดทางบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-34. นโยบำยบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาโดยใช้นโยบายการบัญชีและวีธีการคานวณเช่นเดียวกับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญ
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นจานวน 19 ล้านบาท ไปเป็ นเงิน
ลงทุนในบริ ษทั อื่น จานวน 9.82 ล้านบาท และเงินให้กยู้ ืมระยะยาวอื่น จานวน 9.18 ล้านบาท
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินสด

62,821.00

50,774.00

38,779.00

32,933.00

เงินฝากกระแสรายวัน

60,213.11

60,213.11

10,060.00

10,060.00

137,264,011.18

198,027,628.28

127,494,933.57

190,642,495.05

14,957,325.23

14,920,108.18

0.00

0.00

152,344,370.52

213,058,723.57

127,543,772.57

190,685,488.05

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-47. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

7.1 ลูกหนี้ การค้า
7.2 ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
3,090,432.17
3,031,290.39
10,364,138.17
9,343,807.54
13,454,570.34
12,375,097.93

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
2,204,706.71
2,211,081.46
6,567,993.02
5,610,645.98
8,772,699.73
7,821,727.44

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
33,576,345.11
33,517,203.33
(30,485,912.94)
(30,485,912.94)
3,090,432.17
3,031,290.39

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
29,422,707.85
29,429,082.60
(27,218,001.14)
(27,218,001.14)
2,204,706.71
2,211,081.46

7.1 ลูกหนี้ การค้า ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ
โดยนับจากวันที่ที่ครบกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
3,090,432.17
3,031,290.39
2,204,706.71
2,211,081.46
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
30,485,912.94
30,485,912.94
27,218,001.14
27,218,001.14
รวม
33,576,345.11
33,517,203.33
29,422,707.85
29,429,082.60
7.2 ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
1,043,981.20
887,294.94
537,956.00
566,296.00
8,782,200.97
7,890,216.60
10,364,138.17
9,343,807.54

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
989,029.60
846,570.54
94,180.00
180,660.00
5,484,783.42
4,583,415.44
6,567,993.02
5,610,645.98

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-58. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
100,000.00
100,000.00
69,518.36
83,868.34
169,518.36
183,868.34
0.00
0.00
169,518.36
183,868.34

9. เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้างรั บจากบริ ษัทย่อย

เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
39,350,000.00
39,350,000.00
1,757,667.82
1,757,667.82
41,107,667.82
41,107,667.82
(41,107,667.82) (41,107,667.82)
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวามคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง เนื่ องจากบริ ษทั ย่อย
มีผลประกอบขาดทุนและหยุดประกอบกิจการ บริ ษทั ฯได้ต้งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและหยุดคิดดอกเบี้ย
10. ลูกหนีเ้ งินมัดจาและเงินประกันโครงการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
10.1 ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
46,000,000.00
46,000,000.00
46,000,000.00
46,000,000.00
10.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
10.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
0.00
19,000,000.00
0.00
0.00
รวม
81,000,000.00 100,000,000.00
81,000,000.00
81,000,000.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(81,000,000.00) (100,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00)
ลูกหนี้เงินมัดจาและ
เงินประกันโครงการ
0.00
0.00
0.00
0.00

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-610.1 ลูกหนีเ้ งินมัดจาค่ าซื้อทีด่ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ เงินมัดจา จานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่
เกิดจากการโอนสิ ทธิเงินมัดจาค่าที่ดินให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ง ซึ่งครบกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่าย
เป็ นงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชาระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้ องดาเนิ นคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
10.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัย ให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินประกันสาหรับโครงการดังกล่าว จานวน
35 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดีเรี ยกคืนเงินประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ จึงบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวน
10.3 เงินจ่ายล่ วงหน้ าค่าหุ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายหุ ้น และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนให้แก่บุคคล
ภายนอกรายหนึ่ ง จานวน 19 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นของบริ ษทั แห่ งหนึ่งที่อยูร่ ะหว่างเจรจาเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ ฟาร์ ม)

เนื่ องจากโครงการมีความล่าช้า การโอนกิจการไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาหนังสื อแจ้งขอยกเลิกการลงทุนและเรี ยกเงินคืนทั้งจานวน 19 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวคม 2560 บริ ษทั ย่อยไม่ได้เงินคืน จึงได้ต้งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวน ในไตรมาส 1/2561 บริ ษทั
มีมติให้เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อ

เนื่ องจากมีความคืบหน้า โดยได้รับสิ ทธิขายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

บริ ษทั ย่อยจึงบันทึกโอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่เคยตั้งไว้ท้ งั จานวนและโอนเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวไปเป็ นเงินลงทุน
ในหุ้นสามัญจานวน 9.82 ล้านบาท เนื่ องจากได้รับโอนหุ ้นมาจานวน 294,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท ชาระแล้วหุ้นละ
30 บาท โดยซื้อในราคาหุ้นละ 33.40 บาท และส่ วนที่เหลือได้รับโอนสิ ทธิในตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่งที่เป็ นเจ้าของโครงการไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ได้จ่ายชาระเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่บริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่าหุ ้น

ล่วงหน้า ตามหมายเหตุ 13 จานวน 9.18 ล้านบาท

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-711. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขาย

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
80,356,496.68
81,718,890.61
53,714,248.06
54,279,791.61
140,598,676.91 143,949,531.88
24,276,888.44
24,092,009.94
220,955,173.59 225,668,422.49
77,991,136.50
78,371,801.55
(13,846,304.99) (13,846,304.99) (13,846,304.99) (13,846,304.99)
207,108,868.60 211,822,117.50
64,144,831.51
64,525,496.56

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
คงเหลือ ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

กิจการ

211,822,117.50

64,525,496.56

184,878.50

184,878.50

(4,898,127.40)

(565,543.55)

207,108,868.60

64,144,831.51

12. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้
ทุนทีเ่ รี ยกชาระแล้ ว

สัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

พันบาท

พันบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

30,000.00

30,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

75,500.00

35,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

150,000.00

150,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

145,000.00

145,000.00

99.99

99.99

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

-8(หน่ วย : บาท)
ราคาทุน
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จำกัด
29,999,960.00
29,999,960.00
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
75,499,960.00
34,999,960.00
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด 160,000,000.00
160,000,000.00
บริ ษทั เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จำกัด
14,499,800.00
14,499,800.00
279,999,720.00
239,499,720.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่ าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุนสุ ทธิ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(29,999,960.00) (29,999,960.00)
0.00
0.00
(10,959,063.14) (29,901,593.07) 64,540,896.86
5,098,366.93
0.00
0.00 160,000,000.00 160,000,000.00
0.00
0.00
14,499,800.00
14,499,800.00
(40,959,023.14) (59,901,553.07) 239,040,696.86 179,598,166.93

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของบริ ษทั อื่น ดังต่อไปนี้
ทุนที่เรียกชาระแล้ ว
สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษทั ฯ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบำท
พันบำท
ร้อยละ
ร้อยละ
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนิ นซูลำ จำกัด
600,000.00
600,000.00
20.00
20.00
บริ ษทั ออร่ ำ ดรี ม จำกัด
500,000.00
500,000.00
9.00
9.00
บริ ษทั เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
100,000.00
0.00
29.40
0.00
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุนเงินลงทุน :บริ ษทั ภูเก็ตเพนนิ นซูลำ จำกัด
140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
บริ ษทั ออร่ ำ ดรี ม จำกัด
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
บริ ษทั เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
30,400,000.00
0.00
0.00
0.00
รวม
215,400,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00)
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
63,790,000.00
33,390,000.00
33,390,000.00
33,390,000.00
14. ลูกหนีค้ ่าสินทรัพย์ในบริษทั ย่อย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้ ค่ำสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
หัก ส่ วนของลูกหนี้ค่ำสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที่ครบกำหนดรับชำระภำยใน 1 ปี
รวม

42,816,731.13
(1,492,553.96)
41,324,177.17

43,185,696.35
(1,474,302.89)
41,711,393.46

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ ค่ำสิ นทรัพย์จำกกำรขำยแผงโซล่ำร์ เซลพร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคำ
ให้บริ ษทั ย่อยตั้งแต่ปี 2560 กำหนดให้ผอ่ นชำระเป็ นงวดรำยเดือน จำนวน 223 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนธันวำคม 2560 และชำระให้เสร็ จสิ้ นภำยใน
ปี 2567 โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และให้ชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยงวดละไม่ต่ำกว่ำ 300,000 บำท

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )

-915. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่นสองแห่ ง ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั เดียวกันที่
เกี่ยวข้องโดยการควบคุมร่ วมกัน ตามงบการเงินรวม จานวน 48.60 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 18.00
ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าวแห่ งหนึ่ งอยูร่ ะหว่างทาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัทฯ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ง จานวน 18 ล้านบาท เพื่อนาไปชาระค่ารับโอน
กิจการบางส่ วนเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จากกิจการอีกแห่ งหนึ่ ง โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี ชาระมีกาหนดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา
บริษัทย่อย
วันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ง โดยได้รับตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวน
21.42 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้ อละ 7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันที่ 19 มีนาคม 2561 แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเงินกูไ้ ปลงทุน บริ ษทั ที่ทาโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั กล่าว และสิ ทธิตามสัญญา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับการโอนสิ ทธิ์ ในตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวน 9.18 ล้านบาท
ตามหมายเหตุ 10.3
16. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

75,540,351.60

ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด

(634,171.13)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

74,906,180.47

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 10 17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

120,613,103.45

66,515,124.40

ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

51,376.77

47,107.47

(1,950,794.20)
118,713,686.02

(1,282,110.25)
65,280,121.62

18. สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอื่น
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

20,646.72

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(5,429.44)
15,217.28

19. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

206,225.01

7,480.15

206,225.01

7,480.15

3,506,176.82

3,622,427.91

959,985.20

1,019,360.30

5,894,736.36

5,950,332.58

5,112,700.00

5,118,477.50

5,906,069.80
15,513,207.99

3,246,531.53
12,826,772.17

5,181,050.18
11,459,960.39

2,539,401.97
8,684,719.92

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 11 20. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

ยานพาหนะ

2,698,000.00

2,698,000.00

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(1,290,785.20)

(1,290,785.20)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

1,407,214.80

1,407,214.80

จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี

365,820.00

365,820.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

487,760.00

579,215.00

0.00

0.00

853,580.00

945,035.00

(50,327.63)

(61,229.70)

803,252.37

883,805.30

เกิน 3 ปี ขึ้นไป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

803,252.37

883,805.30

ชาระภายใน 1 ปี

(332,634.29)

(328,438.62)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

470,618.08

555,366.68

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนด

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 12 21. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตาม
สิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

1,450,082.62

2,396,942.01

1,442,442.06

2,385,095.00

104,839.17

819,213.96

104,174.30

810,848.00

9,796.91

55,401.00

9,732.73

54,936.00

0.00

(1,680,848.35)

0.00

(1,667,810.94)

0.00

(140,626.00)

0.00

(140,626.00)

1,564,718.70

1,450,082.62

1,556,349.09

1,442,442.06

ต้นทุนดอกเบี้ย
บวก การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก ลดลงจากพนักงานลาออก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่บนั ทึก
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

22. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ กิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู ้ ือหุ ้น
และ/หรื อกรรมการกลุม่ เดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งเกิดจากรายการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกาหนดรายการที่เป็ นปกติทางธุรกิจ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
ลักษณะรายการค้ า

นโยบายในการกาหนดราคา

รายได้คา่ เช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยรับ

อัตราร้ อยละ 3-5 ต่อปี

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 13 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่
31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

5,000.00

5,000.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

0.00

13,794.00

5,000.00

18,794.00

0.00
5,000.00

0.00
18,794.00

รวม
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
บริษัท กรี น พลัส แอสเซท จากัด
เงินให้กยู้ ืม

เพิ่มขึน้

ลดลง

31 มีนาคม 2561

39,350,000.00

0.00

0.00

39,350,000.00

1,757,667.82

0.00

0.00

1,757,667.82

41,107,667.82

0.00

0.00

41,107,667.82

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืม

(41,107,667.82)
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(41,107,667.82)
0.00

บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด
ลูกหนี้ คา่ สิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

43,185,696.35

0.00

(368,965.22)

42,816,731.13

65,074.34

530,478.80

(531,034.78)

64,518.36

43,250,770.69

530,478.80

(900,000.00)

42,881,249.49

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ ืม

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 14 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีสาระสาคัญรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
งวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

280,373.82

560,747.67

0.00

6,849.32

180,000.00

0.00

530,478.80

0.00

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
บริษัท โอริน พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด
รายได้-ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
23. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนไว้ในปี 2558 โดยมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุ คงเหลือ ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4
รวม

165,974,332
165,974,332

165,974,332
165,974,332

ในไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 1/2560 ไม่มีการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด
การครบกาหนด ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิได้โดย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญ
ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ ้นละ 1 บาท โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 15 24. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรั บลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
9,427,129.98 (12,514,900.51)
9,850,029.14 (10,902,677.48)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
715,020,835
688,832,765
715,020,835
688,832,765
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

0.013

(0.018)

งบการเงินรวม
2561

2560

กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี่งไม่แตกต่างจากขั้นพื้นฐาน)
9,427,129.98
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
715,020,835
หุ ้นที่เสมือนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
24,213,640.67
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
739,234,475.67
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด

0.013

0.014

(0.016)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(12,514,900.51)

9,850,029.14

(10,902,677.48)

688,832,765

715,020,835

688,832,765

35,269,282.03
724,102,047.03

24,213,640.67
739,234,475.67

35,269,282.03
724,102,047.03

(0.017)

0.013

(0.015)

25. ทุนจดทะเบียน
บริษัทย่อย
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นสามัญ จานวน 8.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (จานวน 85 ล้านบาท) ทาให้ทุนจดทะเบียน
เพิ่มเป็ น จานวน 135 ล้านบาท และนามติเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้เรี ยกชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่ วนหุ ้นละ 3 บาท และนอกจากนี้ยงั ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้
เต็มมูลค่าหุ ้นอีกจานวน 15 ล้านบาท (4 ล้านหุ ้นๆ ละ 3.75 บาท)
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 16 26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทธุรกิจ สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

6.27

14.68

2.08

0.00

2.27

0.00

10.62

14.68

กาไรขั้นต้น

1.37

2.15

0.11

0.00

1.63

0.00

3.11

2.15

1.03

1.88

โอนกลับหนี้ สงสัยจะสูญ

19.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(1.04)

(1.95)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(12.66)

(14.57)

ต้นทุนทางการเงิน

(0.01)

(0.01)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

(0.01)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

9.43

(12.51)

รายได้อื่น

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

0.69

0.00

2.38

0.00

0.00

0.00

3.07

0.00

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

0.12

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

1.47

1.97

โอนกลับหนี้ สงสัยจะสูญ

18.94

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(0.22)

(0.14)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(10.90)

(12.72)

ต้นทุนทางการเงิน

(0.01)

(0.01)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

0.00

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

9.85

(10.90)

รายได้อื่น

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 17 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที่รายละเอียด ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์
2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ
2561

รวม

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

2561

2560

48.91

49.97

0.00

0.00

69.80

70.64

118.71

120.61

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

74.91

75.54

0.00

0.00

74.91

75.54

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

486.24

471.60

สิ นทรัพย์รวม

48.91

49.97

74.91

75.54

69.80

70.64

679.86

667.75

สิ นทรัพย์ถาวร

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์
2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ
2561

รวม

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

2561

2560

48.78

49.81

0.00

0.00

16.50

16.71

65.28

66.52

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

74.91

75.54

0.00

0.00

74.91

75.54

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

533.95

519.47

สิ นทรัพย์รวม

48.78

49.81

74.91

75.54

16.50

16.71

674.14

661.53

สิ นทรัพย์ถาวร

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 18 27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ างทางการเงิน
ที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

0.03

0.03

0.02

0.02

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
28. สิ ทธิประโยชน์ จากการได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
บริษัทย่อย

บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 จากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าหรื อ
พลังงานไฟฟ้า และไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้น ขยะหรื อเชื้อเพลิงจากขยะ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั ย่อยจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหลายอย่างในช่วงที่
ได้รับการส่งเสริ มบริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขอย่างเคร่ งครัด
29. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง
สัญญาเช่าทรัพย์สินและบริ การอื่น จานวน 2.75 ล้านบาท และจานวน 4.25 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษัทย่อย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่ งหนึ่ งและซื้อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม
เดียวกันที่ได้รับสิ ทธ์จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญา
เลขที่ PV-PEA 0065/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ กฟภ. รับซื้อพลังงานไฟฟ้ า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี
เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่งเป็ นอัตรา
6.16 บาทต่อหน่ วย
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 19 30. คดีความ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้ องในคดีต่าง ๆ ที่มี
สาระสาคัญดังนี้
บริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้ องจากอดีตพนักงาน 1 ราย และอดีต
กรรมการผูจ้ ดั การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่าย
เงินการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานแล้วจึงได้ยื่นคัดค้านคาฟ้ อง ปั จจุบนั ศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่าค่าความเสี ยหาย
จานวน 0.35 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ ส่ วนคดีที่อดีตกรรมการผูจ้ ดั การฟ้ องร้ องอยูร่ ะหว่างการพิจารณา และ
สื บพยานโจทก์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคูส่ ญ
ั ญาเพื่อเรี ยก
คืนเงินประกัน หมายเหตุ 10.2 และเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ถูกคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวฟ้ องกลับเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหาย จานวน 50 ล้านบาท ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งฟ้ อง
เรี ยกร้องเงินค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือ จานวน 5 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ หักไว้สาหรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่าย
สาหรับโครงการอาคารชุดที่ บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื้อหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพื่อ
เรี ยกค่าความเสี ยหายจากโจทก์ เป็ นจานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีคดีฟ้องร้ องกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งให้
จ่ายคืนค่าดาเนิ นการเป็ นตัวแทนในการจัดหาศิลปิ นเกาหลีที่มีชื่อเสี ยงมาแสดงคอนเสิ ร์ต ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินค่า
ดาเนิ นการเป็ นตัวแทนไปแล้วบางส่ วน จานวน 1.90 ล้านบาท เนื่ องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจึงไม่
สามารถจัดแสดงคอนเสิ ร์ตได้ โดยบริ ษทั ตัวแทนดังกล่าวฟ้ องแย้งว่า ไม่ได้ผิดสัญญาเนื่ องจากได้ดาเนิ นการตามสัญญา
ครบถ้วน จึงไม่คืนเงินพร้อมเรี ยกร้ องค่าดาเนิ นการส่ วนที่เหลืออีก 1.88 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ
จ่ายชาระ บริ ษทั ย่อย จึงได้บนั ทึกตั้งค่าดาเนิ นการที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มทั้งจานวน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างรอฟั งคา
พิพากษาศาลฎีกา

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 20 31. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมบริ ษทั ย่อย
ตามหมายเหตุ 25 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 135 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 177 ล้านบาท
(17,700,000 หุ ้น) โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
32. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2561

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

