บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรับงวดสามเดื อน
และเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การ
สอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

40,577,953.27

213,058,723.57

23,788,856.92

190,685,488.05

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

7

39,673,316.18

12,375,097.93

7,909,567.72

7,821,727.44

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

8

1,281,050.70

0.00

3,685,724.60

183,868.34

14

0.00

0.00

1,654,681.78

1,474,302.89

9, 25

0.00

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี�เงินมัดจําและเงินประกันโครงการ

10

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือ� ขาย

11

125,037,333.45

211,822,117.50

24,815,665.45

64,525,496.56

206,569,653.60

437,255,939.00

61,854,496.47

264,690,883.28

300,500.00

0.00

0.00

0.00

ส่ วนของลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที�ถึงกําหนด
รับชําระภายในหนึ�งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

0.00

0.00

224,540,696.86

179,598,166.93

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

13

95,139,700.00

33,390,000.00

33,390,000.00

33,390,000.00

0.00

0.00

38,007,779.03

41,711,393.46

ลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

14, 25

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

15

273,768,198.83

0.00

306,500,000.00

0.00

อสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุน

16

111,656,397.70

75,540,351.60

111,656,397.70

75,540,351.60

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

415,241,797.85

120,613,103.45

64,217,022.02

66,515,124.40

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น

18

7,558.10

20,646.72

7,558.10

20,646.72

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

161,072.27

0.00

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

848,550.82

931,598.33

12,995.00

62,995.00

897,123,775.57
1,103,693,429.17

230,495,700.10
667,751,639.10

778,332,448.71
840,186,945.18

396,838,678.11
661,529,561.39

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

19

17,800,760.71

12,826,772.17

11,815,743.96

8,684,719.92

เงินกูย้ มื ระยะสั�น

20

60,300,000.00

0.00

78,000,000.00

0.00

3,357,839.00

3,492,770.79

130,900.00

118,831.79

21

341,187.17

328,438.62

341,187.17

328,438.62

23

16,111,888.08

0.00

0.00

0.00

97,911,674.96

16,647,981.58

90,287,831.13

9,131,990.33

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

21

297,859.12

555,366.68

297,859.12

555,366.68

เงินกูย้ มื ระยะยาว

22

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

23

171,495,454.58

0.00

0.00

0.00

24

1,793,990.86

1,450,082.62

1,784,163.15

1,442,442.06

รวมหนี�สินไม่ หมุนเวียน

185,587,304.56

2,005,449.30

2,082,022.27

1,997,808.74

รวมหนี�สิน

283,498,979.52

18,653,430.88

92,369,853.40

11,129,799.07

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท

1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00

ทุนที�ออกและชําระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 715,020,835 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

26

0.00

715,020,835.00

0.00

715,020,835.00

818,024,729.00

0.00

818,024,729.00

0.00

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

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(703,497,939.27) (699,985,110.76) (704,267,215.24) (698,680,650.70)
748,586,367.75

649,095,302.26

747,817,091.78

650,399,762.32

71,608,081.90

2,905.96

0.00

0.00

820,194,449.65

649,098,208.22

747,817,091.78

650,399,762.32

1,103,693,429.17

667,751,639.10

840,186,945.18

661,529,561.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

รายได้
รายได้จากการขาย

43,280,864.75

5,815,720.00

0.00

690,000.00

2,090,798.04

2,025,515.77

2,671,171.86

2,145,515.77

10,146,400.72

0.00

0.00

0.00

รายได้อื�น

2,662,036.73

1,780,044.59

4,071,612.76

2,041,841.58

รวมรายได้

58,180,100.24

9,621,280.36

6,742,784.62

4,877,357.35

30,895,336.01

5,195,025.26

0.00

808,611.94

0.00

(1,470,308.99)

0.00

(1,470,308.99)

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

3,026,540.30

1,603,166.10

2,643,531.92

1,603,166.10

ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

5,758,108.18

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

9,342,961.63

1,009,727.57

164,929.00

324,733.76

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

11,915,076.46

11,222,670.86

10,572,722.12

10,463,277.97

1,483,894.54

12,921.33

128,337.70

12,921.33

รวมค่ าใช้ จ่าย

62,421,917.12

17,573,202.13

13,509,520.74

11,742,402.11

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

(4,241,816.88)

(7,951,921.77)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

(321,772.32)

0.00

0.00

0.00

(4,563,589.20)

(7,951,921.77)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

0.00

0.00

0.00

0.00

(4,563,589.20)

(7,951,921.77)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(5,595,747.76)

(7,951,909.17)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,032,158.56

(12.60)

0.00

0.00

(4,563,589.20)

(7,951,921.77)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(5,595,747.76)

(7,951,909.17)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,032,158.56

(12.60)

0.00

0.00

(4,563,589.20)

(7,951,921.77)

(6,766,736.12)

(6,865,044.76)

(0.007)

(0.011)

(0.008)

(0.010)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

(0.007)

(0.010)

(0.008)

(0.009)

818,024,729

776,786,076

818,024,729

776,786,076

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น

27

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

รายได้
รายได้จากการขาย

64,486,090.58

36,271,965.00

1,340,000.00

1,380,000.00

5,991,124.55

2,658,830.37

7,726,246.01

3,018,830.37

17,268,085.44

0.00

0.00

0.00

6,473,677.80

5,121,970.52

8,864,859.85

15,051,929.72

0.00

0.00

18,942,529.93

0.00

19,000,000.00

0.00

0.00

0.00

113,218,978.37

44,052,765.89

36,873,635.79

19,450,760.09

48,206,040.04

32,105,397.40

1,131,087.10

1,572,196.56

0.00

(5,275,322.63)

0.00

(5,275,322.63)

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

7,123,699.57

2,454,871.03

7,043,823.24

2,454,871.03

ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

8,463,834.59

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

12,510,466.34

4,635,541.39

650,817.35

708,843.34

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

37,469,978.37

37,235,487.77

33,394,948.84

34,041,653.68

1,637,188.29

41,723.17

239,523.80

41,723.17

115,411,207.20

71,197,698.13

42,460,200.33

33,543,965.15

(2,192,228.83)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

(288,417.52)

0.00

0.00

0.00

(2,480,646.35)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,480,646.35)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื�น
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับหนี�สงสัยจะสู ญ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-4บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(3,512,828.51)

(27,144,906.10)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,032,182.16

(26.14)

0.00

0.00

(2,480,646.35)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(3,512,828.51)

(27,144,906.10)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,032,182.16

(26.14)

0.00

0.00

(2,480,646.35)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

(0.004)

(0.038)

(0.007)

(0.020)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

(0.004)

(0.035)

(0.007)

(0.018)

818,024,729

776,786,076

818,024,729

776,786,076

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น

27

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม

รวม

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มี
อํานาจควบคุม

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวด 9 เดือน :
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560

715,020,835.00

จัดสรรแล้ว
สํ ารองตามกฎหมาย
624,225,739.00
9,833,839.02

ยังไม่ ได้ จัดสรร
(643,472,377.00)

705,608,036.02

2,829.06

705,610,865.08

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(27,144,906.10)
(670,617,283.10)

(27,144,906.10)
678,463,129.92

(26.14)
2,802.92

(27,144,932.24)
678,465,932.84

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวด 9 เดือน :
เพิ�มทุน
ส่ วนของบริ ษทั ย่อยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 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

103,003,894.00
0.00
0.00
818,024,729.00

0.00
0.00
0.00
624,225,739.00

0.00
0.00
0.00
9,833,839.02

0.00
0.00
(3,512,828.51)
(703,497,939.27)

103,003,894.00
0.00
(3,512,828.51)
748,586,367.75

0.00
70,572,993.78
1,032,182.16
71,608,081.90

103,003,894.00
70,572,993.78
(2,480,646.35)
820,194,449.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย : บาท)
ทุนที�ออก

ส่ วนเกิน

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(655,823,140.62)

693,257,272.40

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(14,093,205.06)
(669,916,345.68)

(14,093,205.06)
679,164,067.34

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(698,680,650.70)

650,399,762.32

103,003,894.00

0.00

0.00

0.00

103,003,894.00

0.00
818,024,729.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(5,586,564.54)
(704,267,215.24)

(5,586,564.54)
747,817,091.78

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด 9 เดือน :

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด 9 เดือน :
เพิม� ทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
หนี�สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่าเงินลงทุน-บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ตดั บัญชี
หนี�สินตัดบัญชี
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลี�ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เพิม� ขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เพิม� ขึ�น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี เกษียณอายุ
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(2,192,228.83)

(27,144,932.24)

(5,586,564.54)

(14,093,205.06)

(19,000,000.00)
(1,487,027.78)
(245.32)
0.00
313,292.10
(44,100.00)
12,871,277.10
343,908.24
3,720,745.88
0.00
(2,392,229.40)

0.00
(5,275,322.63)
29,991.77
0.00
779,089.25
(859,277.81)
3,975,623.82
655,961.22
41,723.17
0.00
(3,115,986.40)

0.00
(1,487,027.78)
0.00
(18,942,529.93)
133,972.72
0.00
6,513,519.92
341,721.09
239,523.80
0.00
(5,981,313.58)

0.00
(5,275,322.63)
29,991.77
988,159.77
0.00
(120,915.00)
3,851,029.48
649,338.00
41,723.17
(9,405,154.28)
(3,045,669.62)

(7,866,608.01)
(27,136,356.26)
0.00
48,206,040.04
0.00
84,800.00
4,234,706.41
(90,831.79)
0.00
(2,981,463.75)
(926,396.36)
13,523,890.28

(30,913,129.85)
(4,777,414.08)
0.00
30,690,414.36
0.00
143,955.00
838,549.58
(2,258,562.50)
(140,626.00)
(41,723.17)
(785,355.22)
(7,243,891.88)

(24,768,698.30)
(80,973.33)
(3,566,930.60)
1,131,087.10
3,523,235.54
50,000.00
3,015,626.78
12,068.21
0.00
(124,126.54)
(140,839.67)
(20,949,550.81)

(26,380,024.40)
(4,847,827.83)
97,650.00
487,633.15
0.00
101,955.00
904,546.49
55,500.00
(140,626.00)
(41,723.17)
(140,720.37)
(29,903,637.13)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในเงินลงทุนชัว� คราว
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
รับชําระเงินให้กูย้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลอื�น
จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั�น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิม� ทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

0.00
(61,749,700.00)
0.00
0.00
(20,580,000.00)
0.00
(264,588,198.83)
(300,500.00)
(202,564,291.89)
373.80
0.00
1,111,178.69
(548,671,138.23)

100,250,000.00
(54,205,607.48)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(20,802,117.63)
4,205.61
0.00
2,805,021.93
28,051,502.43

0.00
0.00
(51,000,000.00)
25,000,000.00
0.00
3,571,174.60
(306,500,000.00)
0.00
(252,603.23)
0.00
0.00
2,475,213.32
(326,706,215.31)

100,000,000.00
(54,205,607.48)
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
(20,758,412.53)
4,205.61
9,405,154.28
2,757,307.89
42,202,647.77

0.00
(244,759.01)
(1,342,657.34)
(400,000.00)
188,950,000.00
60,700,000.00
12,000,000.00
103,003,894.00
362,666,477.65
(172,480,770.30)
213,058,723.57
40,577,953.27

(4,763,226.30)
(232,641.83)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,995,868.13)
15,811,742.42
222,581,132.76
238,392,875.18

0.00
(244,759.01)
0.00
(25,000,000.00)
0.00
103,000,000.00
0.00
103,003,894.00
180,759,134.99
(166,896,631.13)
190,685,488.05
23,788,856.92

0.00
(232,641.83)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(232,641.83)
12,066,368.81
202,289,818.76
214,356,187.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1. ข้ อมูลทัว� ไป
การจดทะเบียน

: บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทะเบียนเลขที�
0107548000587 เมื�อวันที� 17 เมษายน พ.ศ. 2548

ที�ต� งั บริ ษทั สํานักงานใหญ่

: 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทธุรกิจ

: บริ ษทั ฯ ทําธุรกิจพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี� ได้จดั ทําและนําเสนองบการเงินแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี� จดั ทําขึ�นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม� เติมจากงบการเงินประจําปี ที�นาํ เสนอครั�งล่าสุ ด เพื�อ
ให้ขอ้ มูลนั�นเป็ นปั จจุบนั ดังนั�น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี�ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่
เพื�อไม่ให้ขอ้ มูลที�นาํ เสนอซํ�าซ้อนกับข้อมูลที�ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
ดังนั�น การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี� ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที�บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้น รายการที�เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ� ริ�มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560 ) จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มใน หรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฎิบตั ิ มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข� ึน เพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา
และคําศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฎิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิน� ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-22.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ� ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญา
ที�ทาํ กับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ซึ�งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมี
รอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ตามลําดับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่
ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที�มีผลบังคับใช้
2.3.1 มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า กําหนดหลักการสําคัญเกี�ยว
กับการรับรู ้รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�กิจการ
คาดว่าจะได้รับเมื�อกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี� กาํ หนด 5 ขั�นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที�สาํ คัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั�นตอน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื� อง สัญญาก่อสร้าง ฉบับที�
18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื� อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง
2.3.2 มาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงินประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 9

เครื� องมือทางการเงิน

ฉบับที� 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 32

การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16

การป้องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที� 19

การชําระหนี� สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-3มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื� องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model ) หลักการเกี�ยวกับวิธีคาํ นวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นและหลักการเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฎิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที�มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก

ยกเลิกไป
2.3.3 ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานราย
งานทางการเงินที�จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตที�กล่าวข้างต้น
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี� ได้จดั ทําขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี�
สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษัทย่ อยทีบ� ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

หยุดประกอบกิจการ

99.99

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

ริ เริ� มและพัฒนาโครงการที�เกี�ยวกับพลังงาน

99.99

99.99

และลงทุนในกิจการพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต� ี จํากัด

พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

99.99

99.99

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

29.40

0.00

บริษัทย่ อยทีบ� ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้ อม
ถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

3.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-43.3 บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที�บริ ษทั ฯ สิ� นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั�น
3.4 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม
3.5 งบการเงินรวมนี� จดั ทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที�คล้ายคลึงกัน
การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยทีบ� ริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง� หนึ�ง
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด ซึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมอํานาจใน
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด ถึงแม้วา่ จะถือหุ ้นและมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าว ด้วยสัดส่ วนเพียงร้อยละ 29.40
เนื� องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํ คัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้นอกจากผูถ้ ือหุ ้นอื�นใน บริ ษทั เอสเค
วัน เพาเวอร์ จํากัด ซึ�งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ๆ เท่านั�น ดังนั�นจึงถือว่าบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กลุม่ กิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
4. นโยบายบัญชีทสี� ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี� ได้จดั ทําโดยใช้นโยบายการบัญชีและวีธีการคํานวณเช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปี สิ� นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม 2560
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับกระแสเงินสด
5.1 การลงทุนซื�อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื�อวันที� 6 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนเพิ�มในบริ ษทั แห่ งหนึ� งคือ บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด ในสัดส่ วน
ร้อยละ 29.40 เนื� องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํ คัญในบริ ษทั ดังกล่าวได้ จึงได้นาํ งบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เข้ามารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�มีอาํ นาจควบคุม

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ

หนี� สินในแต่ละรายการ ส่ วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที�ลงทุนจํานวน 1.01 ล้านบาท จะแสดงเป็ นส่ วนหนึ� งของสิ นทรัพย์สุทธิที�ระบุได้ในงบการเงินรวม ซึ�งมีรายละเอียด
ของกระแสเงินสดจ่ายซื�อสุ ทธิ ดังนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-5(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

123,457.63

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น

36,792,851.77

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

301,765,448.60

เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น

(192,810,425.95)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

(45,909,584.47)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิก่อนส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

99,961,747.58

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(70,572,993.78)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที�ได้รับ

29,388,753.80

ส่ วนเกินจากราคาซื�อสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี

1,011,246.20

หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นที�จ่ายไปในปี 2560
เงินสดจ่ายซื�อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที�มีอยูเ่ ดิมในบริ ษทั ย่อย

(9,820,000.00)
20,580,000.00

5.2 รายการที�ไม่เป็ นตัวเงินที�มีสาระสําคัญ
ในงบการเงินรวม ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นจํานวน 19 ล้านบาท ไปเป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื�น จํานวน 9.82 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื�น จํานวน 9.18 ล้านบาท
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

50,774.00

39,754.00

32,933.00

309,913.11

60,213.11

9,760.00

10,060.00

37,089,074.78

198,027,628.28

23,739,342.92

190,642,495.05

13,116.13

14,920,108.18

0.00

0.00

3,100,000.00
40,577,953.27

0.00
213,058,723.57

0.00
23,788,856.92

0.00
190,685,488.05

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

65,849.25

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เช็คที�ถึงกําหนดชําระแต่ยงั ไม่ได้นาํ ฝาก
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

-67. ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีห� มุนเวียนอื�น

7.1 ลูกหนี� การค้า
7.2 ลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
รวม
7.1 ลูกหนี� การค้า ประกอบด้วย

ลูกหนี� การค้า
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี� การค้า

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
8,908,511.41
3,031,290.39
30,764,804.77
9,343,807.54
39,673,316.18
12,375,097.93

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
2,157,053.14
2,211,081.46
5,752,514.58
5,610,645.98
7,909,567.72
7,821,727.44

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
39,394,424.35
33,517,203.33
29,375,054.28
29,429,082.60
(30,485,912.94)
(30,485,912.94)
(27,218,001.14)
(27,218,001.14)
8,908,511.41
3,031,290.39
2,157,053.14
2,211,081.46

ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี� การค้าแยกตามอายุหนี� ที�คา้ ง
ชําระ โดยนับจากวันที�ที�ครบกําหนดชําระ ได้ดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
8,908,511.41
3,031,290.39
2,157,053.14
2,211,081.46
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
30,485,912.94
30,485,912.94
27,218,001.14
27,218,001.14
รวม
39,394,424.35
33,517,203.33
29,375,054.28
29,429,082.60
7.2 ลูกหนี� หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี� กรมสรรพกร
อื�น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
874,169.58
887,294.94
798,871.68
566,296.00
27,972,000.87
7,015,047.04
1,119,762.64
875,169.56
30,764,804.77
9,343,807.54

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
435,304.17
846,570.54
101,170.00
180,660.00
4,144,613.05
3,918,041.51
1,071,427.36
665,373.93
5,752,514.58
5,610,645.98

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

-78. ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีห� มุนเวียนอื�นกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี� อื�น
รวม

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

1,281,050.71

0.00

3,585,724.60

83,868.34

1,281,050.71

0.00

3,685,724.60

183,868.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1,281,050.71

0.00

3,685,724.60

183,868.34

หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
รวม
9. เงินให้ กู้ยืมระยะสั� น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี�ยค้างรับที�ผิดนัดชําระ
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
รวม

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 วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง ซึ�งมีผลประกอบ
การขาดทุนและหยุดประกอบกิจการ โดยบริ ษทั ฯ ได้ต� งั ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญทั�งจํานวนและหยุดคิดดอกเบี�ยดังกล่าวแล้ว

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-810. ลูกหนีเ� งินมัดจําและเงินประกันโครงการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
10.1 ลูกหนี� เงินมัดจําค่าซื�อที�ดิน

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

10.2 เงินประกันเพื�อศึกษาโครงการ

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

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 ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ

(81,000,000.00)

(100,000,000.00)

(81,000,000.00)

(81,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

10.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น

ลูกหนี� เงินมัดจําและ
เงินประกันโครงการ
10.1 ลูกหนีเ� งินมัดจําค่ าซื�อทีด� นิ
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี� เงินมัดจํา จํานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี� ที�
เกิดจากการโอนสิ ทธิเงินมัดจําค่าที�ดินให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ� ง ซึ�งครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่
สามารถชําระหนี� ได้ตามกําหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชําระคืน โดยจะผ่อนจ่าย
เป็ นงวดพร้อมทั�งดอกเบี�ยตามที�ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชําระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั�ง
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญทั�งจํานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
10.2 เงินประกันเพื�อศึกษาโครงการ
เมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ� งเพื�อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัย ให้เช่า ที�จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื�อวันที� 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินประกันสําหรับโครงการดังกล่าว จํานวน
35 ล้านบาท ซึ�งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั�งหมด ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที�ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีเรี ยกคืนเงินประกัน ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ จึงบันทึก
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญทั�งจํานวนปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-910.3 เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นให้ผลู ้ งทุนในโครงการพลังงาน
2 รายจํานวน 61.75 ล้านบาทและจํานวน 19 ล้านบาท ตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังนี�
10.3.1 เมื�อวันที� 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ าย เพื�อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั
บริ ษทั 2 แห่ ง ซึ�งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินมัดจําเพื�อประกันการชําระค่าหุ ้นจํานวน 61.75 ล้านบาท และให้กยู้ มื อีกจํานวน 38.25
ล้านบาท รวมทั�งสิ� นจํานวน 100 ล้านบาท โดยผูข้ ายได้นาํ หุ ้นสามัญมาไว้เป็ นหลักประกัน เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี�ย
เมื�อวันที� 20 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับโอนหุ ้นจากผูเ้ สนอขายและได้ดาํ เนิ นการเพื�อให้มีอาํ นาจเข้าไปบริ หารงานใน
กิจการดังกล่าว ซึ�งเสร็ จสิ� นในเดือนตุลาคม 2561 ณวันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นเป็ นเงินลงทุน
ระยะยาว (ตามหมายเหตุ 13) และหลังงวดเมื�อมีอาํ นาจเข้าควบคุมกิจการดังกล่าวบริ ษทั ฯจะบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม
10.3.2 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นกับผูล้ งทุนรายหนึ� งจํานวน 19 ล้านบาท และได้
ยกเลิกการลงทุนพร้อมเรี ยกเงินคืน เนื� องจากบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับเงินตามกําหนดจึงได้ต� งั ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญทั�งจํานวน และ
ต่อมาที�ประชุมมีมติให้ลงทุนต่อเนื� องจากโครงการมีความก้าวหน้า ในไตรมาส 1/2561 บริ ษทั ย่อยจึงได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าหุ ้นเป็ นเงินลงทุนบางส่ วนจํานวน 9.82 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื จํานวน 9.18 ล้านบาท และได้กลับรายการค่าเผื�อหนี� สงสัย
จะสู ญออกทั�งจํานวน
11. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื�อขาย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ต้นทุนค่าที�ดิน

40,964,728.70

81,718,890.61

22,279,791.61

54,279,791.61

ต้นทุนอาคารและอื�นๆ

88,001,188.23

143,949,531.88

6,464,457.32

24,092,009.94

128,965,916.93

225,668,422.49

28,744,248.93

78,371,801.55

(3,928,583.48)

(13,846,304.99)

(3,928,583.48)

(13,846,304.99)

125,037,333.45

211,822,117.50

24,815,665.45

64,525,496.56

รวม
หัก ค่าเผื�อจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 10 การเปลี�ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561 และ
2560 ดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

211,822,117.50

324,153,397.22

64,525,496.56

143,751,612.42

0.00

565,025.36

0.00

234,605.73

ลดลงขายห้องชุดระหว่างงวด

(48,206,040.04)

(31,680,469.44)

(1,131,087.10)

(1,147,268.60)

โอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า

(48,496,465.52)

(97,562,867.23)

(48,496,465.52)

(97,562,867.23)

0.00

5,275,322.63

0.00

5,275,322.63

9,917,721.51

14,002,148.20

9,917,721.51

14,002,148.20

125,037,333.45

214,752,556.74

24,815,665.45

64,553,553.15

คงเหลือ ณ วันต้นงวด
เพิ�มขึ�นระหว่างงวด

โอนกลับค่าเผื�อการลดมูลค่า
โอนกลับค่าเผื�อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์ให้เช่า
คงเหลือ ณ วันสิ� นงวด

2561

2560

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี�
ทุนทีเ� รียกชําระแล้ ว

สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

30,000.00

30,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

86,000.00

35,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต� ี จํากัด

125,000.00

150,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

145,000.00

145,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

100,000.00

30,000.00

29.40

0.00

(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด )

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 11 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
30 กันยายน 2561

ค่ าเผื�อการด้ อยค่ า

ราคาทุนสุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

29,999,960.00

29,999,960.00

(29,999,960.00)

(29,999,960.00)

0.00

0.00

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

85,999,960.00

34,999,960.00

(10,959,063.14)

(29,901,593.07)

75,040,896.86

5,098,366.93

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต� ี จํากัด

135,000,000.00

160,000,000.00

0.00

0.00

135,000,000.00

160,000,000.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

14,499,800.00

14,499,800.00

0.00

0.00

14,499,800.00

14,499,800.00

265,499,720.00

239,499,720.00

(40,959,023.14)

(59,901,553.07)

224,540,696.86

179,598,166.93

13. เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั อื�น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อื�น ดังต่อไปนี�
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว

สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษทั ฯ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
พันบาท

พันบาท

บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด

600,000.00

600,000.00

20.00

20.00

บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด

500,000.00

500,000.00

9.00

9.00

75,000.00

0.00

49.00

0.00

บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด

ร้อยละ

ร้อยละ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุนเงินลงทุน :บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด

61,749,700.00

0.00

0.00

0.00

246,749,700.00

185,000,000.00

185,000,000.00

185,000,000.00

รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00)
95,139,700.00

33,390,000.00

33,390,000.00

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

33,390,000.00

- 12 14. ลูกหนีค� ่ าสิ นทรัพย์ ในบริษัทย่ อย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี� ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

39,662,460.81

43,185,696.35

หัก ส่ วนของลูกหนี� ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที�ครบกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี

(1,654,681.78)

(1,474,302.89)

38,007,779.03

41,711,393.46

รวม

ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี� ค่าสิ นทรัพย์จากการขายแผงโซล่าร์ เซลพร้อม
อุปกรณ์ที�ติดตั�งบนหลังคาให้บริ ษทั ย่อยตั�งแต่ปี 2560 กําหนดให้ผอ่ นชําระเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 223 งวด เริ� มงวดแรก
ในเดือนธันวาคม 2560 และชําระให้เสร็ จสิ� นภายในปี 2567 โดยคิดดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี และให้ชาํ ระเงินต้นรวมดอกเบี�ย
งวดละไม่ต�าํ กว่า 300,000 บาท
15. เงินให้ กู้ยืมระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

0.00

0.00

108,000,000.00

0.00

267,350,300.00

0.00

198,500,000.00

0.00

6,417,898.83

0.00

0.00

0.00

273,768,198.83

0.00

198,500,000.00

0.00

15.1 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
15.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
15.3 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15.1 เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่ งจํานวน 18 ล้านบาท และ
จํานวน 90 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเงินกู้ 18 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี นับจากวันที�
ทําสัญญา (วันที� 19 มีนาคม 2561) ส่ วนเงินกูจ้ าํ นวน 90 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั�งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที�ในสัญญา
(วันที� 20 มิถุนายน 2561)

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 13 15.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันแห่ งหนึ� ง จํานวน 198.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกูก้ าํ หนดชําระคืนภายใน 10 ปี นับจากวันที�ทาํ สัญญา (วันที� 20 กันยายน 2561)
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 2 แห่ ง จํานวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท โดย
แห่ งที� 1 : จํานวน 2 สัญญาเงินให้กรู้ วม 30.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 7 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินกูภ้ ายใน 3 ปี นับจาก
วันที�ทาํ สัญญา จํานวน 9.18 ล้านบาท ทําสัญญาวันที� 30 พฤศจิกายน 2560 และ จํานวน 21.42 ล้านบาท ทําสัญญา
วันที� 19 มีนาคม 2561
แห่ งที� 2 : จํานวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนกูภ้ ายใน 2 ปี นับจากวันที�ทาํ สัญญา (วันที� 25
มิถุนายน 2561) เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ�าประกันโดยจํานวนหุ ้นบุริมสิ ทธิมูลค่า 38.20 ล้านบาท ที�ผกู ้ ถู้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ผูใ้ ห้กู้
15.3 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น
เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินกับสหกรณ์แห่ งหนึ� ง เพื�อซื�อที�ดินสําหรับที�ต� งั โครงการพลังงงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ�เรี ยกร้องในลูกหนี� เงินกูย้ มื ดังกล่าว จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ�ใช้ที�ดินรายเดิม โดยมีหนี�
ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที�ได้รับโอนจํานวน 6.90 ล้านบาท ตามสัญญากําหนดให้ผกู ้ จู้ ่ายชําระเป็ นเวลา 60 เดือน ในอัตรา
เดือนละ 121,092.43 บาท
16. อสั งหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
รายการเคลื�อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 1 มกราคม 2561

75,540,351.60

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด

38,578,744.00

ค่าเสื� อมราคาสําหรับงวด

(2,462,697.90)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 30 กันยายน 2561
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

111,656,397.70
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 14 17. ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื�อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 1 มกราคม 2561

120,613,103.45

66,515,124.40

ซื�อเพิ�มระหว่างงวด - ราคาทุน

302,572,604.32

252,603.23

(128.51)

0.00

1,487,027.79

1,487,027.79

0.00

0.00

(9,430,809.20)

(4,037,733.40)

415,241,797.85

64,217,022.02

ลดลงจากการขาย
โอนมาจากสิ นค้าคงเหลือ
ซื�อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื� อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 30 กันยายน 2561

ในไตรมาส 2/2561 ที�ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งโดยลงทุนในหุ ้นสามัญและมีอาํ นาจเข้าควบคุม
กิจกรรมสําคัญในบริ ษทั แห่ งหนึ� งที�ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ�งมีมูลค่าโครงการ จํานวน 301.75 ล้านบาท
จึงถือว่า บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวมารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวม
18. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื�น
รายการเคลื�อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 1 มกราคม 2561

20,646.72

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

(13,088.62)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที� 30 กันยายน 2561

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

7,558.10

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

- 15 19. เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีห� มุนเวียนอื�น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

620,610.13

7,480.15

292,444.45

7,480.15

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,365,896.80

3,622,427.91

1,094,093.26

1,019,360.30

เงินประกันผลงาน

5,783,621.36

5,950,332.58

5,030,310.00

5,118,477.50

อื�นๆ

7,030,632.42

3,246,531.53

5,398,896.25

2,539,401.97

17,800,760.71

12,826,772.17

11,815,743.96

8,684,719.92

เจ้าหนี� การค้า
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น

รวม
20. เงินกู้ยืมระยะสั� น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

0.00

0.00

18,000,000.00

0.00

เงินกูย้ มื จากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

60,000,000.00

0.00

60,000,000.00

0.00

เงินกูย้ มื จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

300,000.00

0.00

0.00

0.00

60,300,000.00

0.00

78,000,000.00

0.00

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย

รวม
บริ ษทั

เมื�อวันที� 16 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากบริ ษทั ย่อย และจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกันจํานวน 18 ล้านบาท
และจํานวน 60 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืน 6 เดือนนับ จากวันกู้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ� งได้กยู้ มื เงินจากผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ� งจํานวน 700,000 บาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปี
ในระหว่างงวดได้จ่ายคืนเงินต้น จํานวน 400,000 บาท ส่ วนที�เหลือจํานวน 300,000 บาท จ่ายชําระเมือทวงถาม

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 16 21. หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
รายละเอียดเกี�ยวกับสิ นทรัพย์ที�เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ยานพาหนะ

2,698,000.00

2,698,000.00

ค่าเสื� อมราคาสะสม

(1,694,376.44)

(1,290,785.20)

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ

1,003,623.56

1,407,214.80

จํานวนขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี

365,820.00

365,820.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

304,850.00

579,215.00

0.00

0.00

670,670.00

945,035.00

(31,623.71)

(61,229.70)

639,046.29

883,805.30

เกิน 3 ปี ขึ�นไป
รวม
หัก ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี�

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

639,046.29

883,805.30

ชําระภายใน 1 ปี

(341,187.17)

(328,438.62)

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

297,859.12

555,366.68

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกําหนด

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 17 22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื�น
ตามงบการเงินรวม ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมมีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ� งของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ� งจํานวน 12.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 - 5 ต่อปี และชําระคืนเงินต้นภายใน
10 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกู้
23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
2561
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

188,650,000.00

ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการเงินกูย้ มื รอตัดตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง

(1,042,657.34)

หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี

(16,111,888.08)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

171,495,454.58

เมื�อวันที� 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ� ง วงเงิน 210 ล้านบาท
เพื�อนํามาชําระค่าซื�อโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากบริ ษทั แห่ งหนึ� ง โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดการกูย้ มื อัตรา 0.5% ของเงินกู้ ดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ย 6 ปี แรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไปคิดอกเบี�ยร้อยละ
MLR-1.25 ต่อปี กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี�ยทุกสิ� นเดือน สําหรับเงินต้นกําหนดให้ชาํ ระเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 143 งวด
เริ� มงวดแรก เดือนกันยายน 2561 ด้วยจํานวนเงินที�แตกต่างกันโดย
งวดที� 1 ถึง งวดที� 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที� 25 ถึง งวดที� 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที� 61 ถึง งวดที� 108
งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที� 109 ถึง งวดที� 142 งวดละ 1.50 ล้านบาท และงวดที� 143 ชําระส่ วนที�เหลือทั�งหมด
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินกูย้ มื แล้วจํานวน 190 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ�าประกัน
โดยสิ� งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ�เหนื อที�ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เงินฝากธนาคาร
และหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิของบริ ษทั ที�ถือโดยบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 18 24. ประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตาม
สิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีแ� สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย

1,450,082.62

2,396,942.01

1,442,442.06

2,385,095.00

314,517.51

819,213.96

312,522.90

810,848.00

29,390.73

55,401.00

29,198.19

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)

1,793,990.86

1,450,082.62

1,784,163.15

1,442,442.06

บวก การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
ของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก ลดลงจากพนักงานลาออก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�บนั ทึก
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
25. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั กิจการที�เกี�ยวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ กิจการเหล่านี� เกี�ยวข้องกันโดยการมีผถู ้ ือหุ ้น
และ/หรื อกรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ส่ วนหนึ� งเกิดจากรายการบัญชี
ที�เกี�ยวข้องกัน ดังนั�นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกําหนดรายการที�เป็ นปกติทางธุรกิจ
กับกิจการที�เกี�ยวข้องกันเช่นเดียวกับที�คิดกับลูกค้ารายอื�น

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 19 กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต� ี จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด

ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด

บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี�
ลักษณะรายการค้ า

นโยบายในการกําหนดราคา

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที�ตกลงกัน

เงินให้กยู้ มื

อัตราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี

เงินกูย้ มื

อัตราร้อยละ 3-5 ต่อปี

รายการบัญชีที�เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที�
31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี� การค้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต� ี จํากัด

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

14,550.00

0.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

54,332.14

13,794.00

68,882.14

13,794.00

0.00
68,882.14

0.00
13,794.00

รวม
ลูกหนี� หมุนเวียนอื�น

รวม
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 20 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

เพิม� ขึน�

ลดลง

30 กันยายน 2561

บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จํากัด
เงินให้กยู้ มื

39,350,000.00

0.00

0.00

39,350,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

1,757,667.82

0.00

0.00

1,757,667.82

รวม

41,107,667.82

0.00

0.00

41,107,667.82

(41,107,667.82)

0.00

0.00

(41,107,667.82)

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น

0.00

120,000,000.00

(120,000,000.00)

0.00

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

18,000,000.00

0.00

18,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

2,004,657.53

0.00

2,004,657.53

เงินให้กยู้ มื

0.00

140,004,657.53

(120,000,000.00)

20,004,657.53

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

90,000,000.00

0.00

90,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

1,257,534.25

0.00

1,257,534.25

เงินให้กยู้ มื

0.00

91,257,534.25

0.00

91,257,534.25

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

210,000,000.00

(11,500,000.00)

198,500,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

254,650.68

0.00

254,650.68

รวม

0.00

210,254,650.68

(11,500,000.00)

198,754,650.68

หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี�ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

บริษัท เวนตุส โซล่ าร์ จํากัด

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 21 -

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

เพิม� ขึน�

ลดลง

30 กันยายน 2561

บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด
ลูกหนี� ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

43,185,696.35

0.00

(3,523,235.54)

39,662,460.81

65,074.34

1,566,022.26

(1,574,591.79)

56,504.81

43,250,770.69

1,566,022.26

(5,097,827.33)

39,718,965.62

เงินกูย้ มื ระยะสั�น

0.00

43,000,000.00

(25,000,000.00)

18,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

0.00

121,150.69

(94,520.55)

26,630.14

0.00

43,121,150.69

(25,094,520.55)

18,026,630.14

เงินกูย้ มื ระยะสั�น

0.00

60,000,000.00

0.00

60,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

0.00

88,767.12

0.00

88,767.12

0.00

60,088,767.12

0.00

60,088,767.12

ดอกเบี�ยค้างรับ
รวม
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี� จํากัด

รวม
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

รวม

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 22 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับ
งวดเก้าเดือน สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
174,000.00
180,000.00
ดอกเบี�ยรับ
1,257,534.25
0.00
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี� จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
180,000.00
180,000.00
รายได้-ค่าบริ การ
841,121.46
1,495,327.11
ดอกเบี�ยรับ
0.00
6,849.32
เงินปั นผลรับ
0.00
9,405,154.28
ดอกเบี�ยจ่าย
26,630.14
0.00
บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
540,000.00
0.00
ดอกเบี�ยรับ
1,566,022.26
0.00
บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
2,004,657.53
0.00
บริษัท เวนตุส โซล่ าร์ จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
254,650.68
0.00
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
ดอกเบี�ยจ่าย
88,767.12
0.00
26. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ออกให้เพื�อรองรับการเพิ�มทุนที�ได้จดทะเบียน
เพิ�มทุนไว้ในปี 2558 โดยมีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุ คงเหลือ ประกอบด้วย
หน่ วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั�งที� 4
0
165,974,332
รวม
0
165,974,332

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 23 ในไตรมาส 2/2561 มีการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื�อหุ ้นและไตรมาส 1/2560 ไม่มีการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการ
ซื�อหุ ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดการครบกําหนด ดังนี�
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั�งที� 4 สามารถใช้สิทธิได้โดย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ�ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น
ในราคาหุ ้นละ 1 บาท โดยมีอายุ 3 ปี ตั�งแต่วนั ที� 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที� 19 มิถุนายน 2561
27. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั�นพื�นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด สําหรับงวดเก้าเดือน สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2561
และ 2560 มีรายละเอียดดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั�นพื�นฐาน)

2,082,919.25

(19,089,432.43)

(5,586,564.54)

(7,124,595.80)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

0.003

(0.027)

(0.007)

(0.010)

จํานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(ขั�นพื�นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี�งไม่แตกต่างจากขั�นพื�นฐาน)
จํานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

2,082,919.25

(19,089,432.43)

(5,586,564.54)

(7,124,595.80)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

0.00

51,735,299.54

0.00

51,735,299.54

818,024,729.00

766,756,134.54

818,024,729.00

766,756,134.54

0.003

(0.025)

(0.007)

(0.009)

(ขั�นพื�นฐาน)
หุ ้นที�เสมือนเพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 24 28. ทุนจดทะเบียน
บริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 8/2561 เมื�อวันที� 21 มิถุนายน 2561 ที�ประชุมมีมติลดทุนและแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิให้ทุนจดทะเบียนเป็ น 818,024,729 บาท จํานวน 818,024,729 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยมีผนู ้ าํ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิมาซื�อหุ ้นสามัญในไตรมาส 2/2561 จํานวน 103.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื�อวันที� 22 มิถุนายน 2561
บริษัทย่ อย
แห่ งที� 1
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 2/2561 เมื�อวันที� 19 เมษายน 2561 ที�ประชุมบริ ษทั ย่อย มีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 135 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 177 ล้านบาท (17,700,000 หุ ้น) โดยออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 4,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื�อวันที� 30 เมษายน 2561
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งได้จดทะเบียน
เพิ�มทุนโดยการออกหุ ้นสามัญ จํานวน 8.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (จํานวน 85 ล้านบาท) ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ�มเป็ น
จํานวน 135 ล้านบาท และนํามติเพิ�มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้เรี ยกชําระ
ค่าหุ ้นเพิ�มทุนบางส่ วนหุ ้นละ 3 บาท และนอกจากนี� ยงั ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้เต็มมูลค่าหุ ้นอีกจํานวน
15 ล้านบาท (4 ล้านหุ ้นๆ ละ 3.75 บาท)
แห่ งที� 2
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 25 พฤษภาคม 2561 ที�ประชุมบริ ษทั ย่อย มีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 25,000 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท (25 ล้านบาท) หลังจากลดทุนทําให้ทุนจดทะเบียน
คงเหลือจํานวนหุ ้นสามัญจํานวน 125,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์ เมื�อวันที� 5 กรกฎาคม 2561

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 25 29. ข้ อมูลเกีย� วกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นาํ เสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที�ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวันที�
30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี�
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

43.28

5.82

2.09

2.03

10.15

0.00

55.52

7.84

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

12.39

0.62

(0.94)

0.42

4.39

0.00

15.84

1.04

รายได้อื�น

2.66

1.78

โอนกลับจากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์

0.00

1.47

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(9.34)

(1.01)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(11.92)

(11.22)

ต้นทุนทางการเงิน

(1.48)

(0.01)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(0.32)

0.00

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

(4.56)

(7.95)

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

0.00

0.69

2.67

2.15

0.00

0.00

2.67

2.84

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

0.00

(0.12)

0.03

0.54

0.00

0.00

0.03

0.42

รายได้อื�น

4.07

2.04

โอนกลับจากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์

0.00

1.47

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(0.16)

(0.32)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(10.57)

(10.46)

ต้นทุนทางการเงิน

(0.13)

(0.01)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

0.00

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

(6.77)

(6.87)

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 26 จําแนกตามประเภทธุรกิจ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561 และ 2560
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

64.49

36.27

5.99

2.66

17.27

0.00

87.75

38.93

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

16.28

4.17

(1.13)

0.20

8.80

0.00

23.95

4.37

รายได้อื�น

6.47

5.12

โอนกลับจากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์

0.00

5.28

19.00

0.00

หนี�สงสัยจะสูญ

0.00

0.00

ขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุน

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(12.51)

(4.64)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(37.47)

(37.24)

ต้นทุนทางการเงิน

(1.64)

(0.04)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(0.29)

0.00

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

(2.48)

(27.14)

โอนกลับหนี�สงสัยจะสูญ

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

รายได้จากการขายและบริ การ

1.34

1.38

7.73

3.02

0.00

0.00

9.07

4.40

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

0.21

(0.19)

0.68

0.56

0.00

0.00

0.89

0.37

8.86

15.05

18.94

0.00

โอนกลับจากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์

0.00

5.28

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(0.65)

(0.71)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(33.39)

(34.04)

ต้นทุนทางการเงิน

(0.24)

(0.04)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

0.00

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

(5.59)

(14.09)

รายได้อื�น
โอนกลับจากการด้อยค่าเงินลงทุน

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 27 ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที�รายละเอียด ดังนี�
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์
2561

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
สิ นทรัพย์อื�น
สิ นทรัพย์รวม

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ
2561

รวม

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

2561

2560

64.25

49.97

0.00

0.00

350.99

70.64

415.24

120.61

0.00

0.00

111.66

75.54

0.00

0.00

111.66

75.54

0.00
64.25

0.00
49.97

0.00
111.66

0.00
75.54

0.00
350.99

0.00
70.64

576.79
1,103.69

471.60
667.75

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์
2561

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
สิ นทรัพย์อื�น
สิ นทรัพย์รวม

2561

รวม

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

2561

2560

48.14

49.81

0.00

0.00

16.08

16.71

64.22

66.52

0.00

0.00

111.66

75.54

0.00

0.00

111.66

75.54

0.00
48.14

0.00
49.81

0.00
111.66

0.00
75.54

0.00
16.08

0.00
16.71

664.31
840.19

519.47
661.53

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

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

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 28 30. เครื� องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี� ยงทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ย และจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกําไรหรื อเพื�อการค้า
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบีย�
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี�ยลอยตัว ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นลงตาม
สถาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ยสู งขึ�น ข้อมูลเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 23
ความเสี� ยงด้ านการให้ สินเชื� อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื� องกับบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื� องจากบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื เป็ นอัตราดอกเบี�ยคงที� ดังนั�น บริ ษทั จึงไม่มีความเสี� ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี�ยดังกล่าว
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนีส� ิ นทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
- เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
- ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจํานวนเงิน
ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั�นและเงินกูย้ มื ระยะยาว ซึ�งมีอตั ราดอกเบี�ยลอยตัว และบางส่ วนมีอตั ราดอกเบี�ยคงที� ที�มีอตั รา
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาดเงินปั จจุบนั ราคาตามบัญชีมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ� ึงโครงสร้างทางการเงิน
ที�เหมาะสมและการดํารงไว้ซ� ึงความสามารถในการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื� อง
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี� สินต่อทุน ดังนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 29 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

0.26

0.03

0.11

0.02

อัตราส่ วนหนี� สินต่อทุน
32. สิ ทธิประโยชน์ จากการได้ รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริษัทย่ อย

บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคาประเภท 7.1.1.2
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรื อ พลังงานไฟฟ้า และไอนํ�าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้น ขยะหรื อเชื�อเพลิงจากขยะ
ลงวันที� 2 มิถุนายน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ต� งั แต่วนั ที� 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั ย่อยจะได้รับสิ ทธิประโยชน์
ทางภาษีหลายอย่างในช่วงที�ได้รับการส่ งเสริ มบริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื�อนไขอย่างเคร่ งครัด
33. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นทีอ� าจเกิดขึน� ในภายหน้ า
บริษัท
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายในอนาคตเกี�ยวกับสัญญาก่อสร้าง
สัญญาเช่าทรัพย์สินและบริ การอื�น จํานวน 2.01 ล้านบาท และจํานวน 4.48 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
ในเดือนเมษายน 2561 บริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายในอนาคตเกี�ยวกับสัญญาเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพื�นดินโดยมีสิทธิ�ใช้ประโยชน์บนพื�นที�โครงการมีกาํ หนดระยะเวลา 26 ปี นับแต่
วันลงนามในสัญญา โดยผูส้ นับสนุนโครงการต้องจ่ายค่าใช้สิทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคม
สระแก้ว) เป็ นรายปี ปี ละ 3.3 ล้านบาท
เมื�อวันที� 27 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาํ สัญญาซื�อขายไฟฟ้าเพิ�มเติมเพื�อรับโอนสิ ทธิในการผลิตและ
ขายไฟฟ้ากําลังการผลิต 4.997 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายหนึ� ง (คู่สัญญาเดิม) บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวต้องปฎิบตั ิตามเงื�อนไขในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
บริษัทย่ อย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ซ�ือกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่ งหนึ� งและซื�อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม
เดียวกันที�ได้รับสิ ทธ์จาํ หน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญา
เลขที� PV-PEA 0065/2556 ลงวันที� 6 กันยายน 2556 ที� กฟภ. รับซื�อพลังงานไฟฟ้า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี
เริ� มตั�งแต่ วันที� 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที� 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที�กาํ หนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ�งเป็ นอัตรา
6.16 บาทต่อหน่วย
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 30 34. คดีความ
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที�มี
สาระสําคัญดังนี�
บริษัท
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย และอดีต
กรรมการผูจ้ ดั การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจํานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่าย
เงินการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานแล้วจึงได้ยนื� คัดค้านคําฟ้อง ปั จจุบนั ศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่าค่าความเสี ยหาย
จํานวน 0.35 ล้านบาท ซึ�งบริ ษทั ฯ ชําระแล้ว ส่ วนคดีที�อดีตกรรมการผูจ้ ดั การฟ้องร้องอยูร่ ะหว่างการพิจารณาศาล
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื�อเรี ยก
คืนเงินประกัน หมายเหตุ 10.2 และเมื�อวันที� 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย จํานวน 50 ล้านบาท ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งฟ้อง
เรี ยกร้องเงินค่าหุ ้นส่ วนที�เหลือ จํานวน 5 ล้านบาท ที�บริ ษทั ฯ หักไว้สาํ หรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการอาคารชุดที� บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื�อหุ ้นทั�งหมดในบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพื�อ
เรี ยกค่าความเสี ยหายจากโจทก์ เป็ นจํานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัทย่ อย
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง มีคดีฟ้องร้องกับบริ ษทั แห่ งหนึ� งให้
จ่ายคืนค่าดําเนิ นการเป็ นตัวแทนในการจัดหาศิลปิ นเกาหลีที�มีชื�อเสี ยงมาแสดงคอนเสิ ร์ต ซึ�งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินค่า
ดําเนิ นการเป็ นตัวแทนไปแล้วบางส่ วน จํานวน 1.90 ล้านบาท เนื� องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจึงไม่
สามารถจัดแสดงคอนเสิ ร์ตได้ โดยบริ ษทั ตัวแทนดังกล่าวฟ้องแย้งว่า ไม่ได้ผิดสัญญาเนื� องจากได้ดาํ เนิ นการตามสัญญา
ครบถ้วน จึงไม่คืนเงินพร้อมเรี ยกร้องค่าดําเนิ นการส่ วนที�เหลืออีก 1.88 ล้านบาท โดยศาลชั�นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ
จ่ายชําระ บริ ษทั ย่อย จึงได้บนั ทึกตั�งค่าดําเนิ นการที�ตอ้ งจ่ายเพิ�มทั�งจํานวน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างรอฟังคํา
พิพากษาศาลฎีกา
35. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี� ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2561

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

