บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ หุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำร
ดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่
ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับ ผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ขำ้ พเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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-2สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ควำมเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 15 กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ทำกำรบันทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่ องจำกกำรรับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี น้ ี ต้องอยู่บนพื้นฐำนของโอกำสในกำรนำไปใช้จริ งที่ต้องอำศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร
ควำมคำดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์น้ นั ขึ้นอยู่กบั หลำยปั จจัยรวมถึงควำมเหมำะสมของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทำง
ภำษีและควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู ้ดงั กล่ำว
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
- พิจำรณำกำรประเมิ น ของผูบ
้ ริ ห ำรถึ งควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรั บเพื่อที่ จะบันทึ ก
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตและกระบวนกำร
จัดทำประมำณกำรของผูบ้ ริ หำร
- ทดสอบควำมน่ำเชื่ อถือของกำรคำนวณและเปรี ยบเทียบกับงบประมำณล่ำสุ ดที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั และ
- สอบถำมผู ้บ ริ ห ำรเกี่ ย วกับ สมมติ ฐ ำนส ำคัญ เรื่ อ งกำรประมำณกำรอัต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตระยะยำวโดย
เปรี ยบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนในอดีตภำวะเศรษฐกิจ และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มของอุตสำหกรรม
กำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนของบริษัทย่อย
ควำมเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 บริ ษทั อำจมีขอ้ บ่งชี้กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจใน
ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์น้ นั อยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้ยอดขำยตลอดทั้งปี ของบริ ษทั ลดลงจำกปี ก่อนๆ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั มีผล
ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกกำรลงทุนของบริ ษทั ลดลง
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
- เปรี ยบเที ยบมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นกับ เงิ น ลงทุ น ณ วันสิ้ นรอบบัญ ชี ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญ ชี ห ลังจำกกำร
ปรับปรุ ง (Adjusted Net Book Value) หรื อวิธีมูลค่ำปัจจุบนั คิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคต
- สอบทำนสมมติฐำนที่ ใช้ในกำรประเมินและวิธีกำรประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชำญ รวมถึงกำรประเมินควำมสำมำรถ
ทำงวิชำชีพของผูเ้ ชี่ยวชำญ และ
- ทดสอบกำรคำนวณเพื่อพิจำรณำมูลค่ำกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
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-3เรื่ องอื่น
งบกำรเงิ น ของ บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 ที่ แ สดงเป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรำยงำนประจำปี นั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดู แลเพื่อให้ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดู แลดำเนิ นกำรแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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-4ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ยควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำร
รับประกัน ว่ำกำรปฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมี สำระสำคัญ เมื่ อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นและได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำร
ทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำนกำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูลกำรแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำรและจำกหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ถำ้ ข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำม
ไม่แน่ นอนที่ มีสำระสำคัญข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ โดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำอย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

•

ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
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ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุ มภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำด
ควำมเป็ นอิสระจำกเรื่ องที่ สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆที่มีนัยสำคัญมำกที่สุ ดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำวหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะ
เกิดขึ้นข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์

นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของลูกหนี้ คา่ สิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที่ถึงกาหนด
รับชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ คา่ สิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

4
5, 19
5, 19

9,298,554
52,627,355
9,313,352

53,556,160
63,417,810
2,454,627

3,607,938
6,549,232
8,379,970

9,002,679
10,495,099
4,197,438

10
6
7

102,589,235
424,957
174,253,453

111,326,327
230,754,924

23,027,297
367,717
41,932,154

24,206,929
47,902,145

8
9
10, 19
11
12
13
14
15

46,938,716
93,851,812
121,839,689
599,339,689
34,479,727
122,069

32,085,000
74,904,922
110,684,002
643,895,853
35,732,267
186,518

164,161,604
46,938,716
294,400,000
121,839,689
80,115,386
16,029
-

223,975,765
32,085,000
298,500,000
110,684,002
101,290,924
28,559
-

8,040,525
832,528
905,444,755
1,079,698,208

1,710,560
830,797
900,029,919
1,130,784,843

12,995
707,484,419
749,416,573

12,995
766,577,245
814,479,390

หมำยเหตุ

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

1

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขายและให้เช่า
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

16
17

7,904,864
1,961,203

14,485,326
40,300,000
1,579,558

3,985,439
574,983

11,992,774
58,000,000
193,338

18
20

153,058
37,022,134
47,041,259

345,546
16,052,745
32,576
72,795,751

153,058
4,713,480

345,546
70,531,658

18
19
20

339,045
182,103,265

209,821
9,000,000
187,548,163

339,045
-

209,821
-

21

1,140,481
183,582,791
230,624,050

1,538,328
198,296,312
271,092,063

1,101,981
1,441,026
6,154,506

1,527,772
1,737,593
72,269,251

หมำยเหตุ

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

2

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
หุน้ สามัญ 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมำยเหตุ
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(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

818,024,729

818,024,729

818,024,729

818,024,729

818,024,729
624,225,739

818,024,729
624,225,739

818,024,729
624,225,739

818,024,729
624,225,739

9,833,839
(698,661,771)
(1,737,527)
751,685,009
97,389,149
849,074,158
1,079,698,208

9,833,839
(702,783,844)
749,300,463
110,392,317
859,692,780
1,130,784,843

9,833,839
(708,822,240)
743,262,067
743,262,067
749,416,573

9,833,839
(709,874,168)
742,210,139
742,210,139
814,479,390

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

3

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

รายได้จากการขาย

11,627,752

82,286,055

1,360,000

1,340,000

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

14,594,839

8,731,017

17,276,334

10,986,512

รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

89,381,002

40,565,934

8,816,439

1,549,979

9,341,832

9,186,524

19,280,255

13,297,152

รำยได้

รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมรำยได้

4,853,715

2,118,972
-

4,853,715

100,000
18,377,599

140,000

19,000,000

140,000

-

129,939,140

161,888,502

51,726,743

45,651,242

8,753,736

61,449,967

1,196,275

1,131,087

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

-

608,737

-

608,737

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

10,054,467

9,669,283

9,866,940

9,071,127

ต้นทุนจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า

40,833,792

19,085,565

3,144,748

1,170,843

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

3,088,908

16,499,674

665,528

843,196

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

43,031,740

47,702,049

34,254,485

43,002,169

ต้นทุนทางการเงิน

11,678,382

4,825,092

1,646,809

1,017,601

117,441,025

159,840,367

50,774,785

56,844,760

12,498,115

2,048,135

951,958

(11,193,518)

(64,449)

(790,837)

12,433,666

1,257,298

รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

951,958

(11,193,518)

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

4

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
ในภำยหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

109,356

-

99,971

-

12,543,022

1,257,298

1,051,929

(11,193,518)

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

4,012,717

(2,580,639)

951,958

(11,193,518)

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

8,420,949

3,837,937

12,433,666

1,257,298

951,958

(11,193,518)

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

4,122,073

(2,580,639)

1,051,929

(11,193,518)

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

8,420,949

3,837,937

12,543,022

1,257,298

1,051,929

(11,193,518)

0.005

(0.003)

0.001

(0.014)

818,024,729

818,024,729

818,024,729

818,024,729

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)

-

-

กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
-

-

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

24

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

5

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มทุน
ส่ วนของบริ ษทั ย่อยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)ส่ วนงำนที่ยกเลิก
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่
ในบริ ษทั ย่อย
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
โอนเข้ำกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

25

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว
715,020,835
103,003,894
818,024,729

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
624,225,739
624,225,739

จัดสรรแล้ ว
สำรองตำมกฎหมำย
9,833,839
9,833,839

ยังไม่ ได้จัดสรร
(699,985,111)
(218,094)
(2,580,639)
(702,783,844)

818,024,729

624,225,739

9,833,839

4,012,717
109,356
(698,661,771)

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนผู้ถือหุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ประมำณกำรของ
นักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
109,356
(109,356)
-

กำรเปลีย่ นแปลง
ส่ วนได้เสี ยของบริษัทใหญ่
ในบริษัทย่ อย
(1,737,527)
(1,737,527)

รวม
649,095,302
103,003,894
(218,094)
(2,580,639)
749,300,463

ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม
2,906
106,551,417
57
3,837,937
110,392,317

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
649,098,208
103,003,894
106,551,417
(218,037)
1,257,298
859,692,780

(1,737,527)
4,122,073
751,685,009

(21,424,117)
8,420,949
97,389,149

(23,161,644)
12,543,022
849,074,158

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

6

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ว

และชาระแล้ ว

มูลค่าหุ้น

สารองตามกฎหมาย

715,020,835

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
เพิม่ ทุน

25

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

103,003,894
818,024,729

624,225,739

9,833,839

-

-

-

-

624,225,739

9,833,839

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ประมาณการของ

รวม

นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(698,680,651)

-

650,399,762

-

103,003,894

(11,193,518)

-

(11,193,518)

(709,874,169)

-

742,210,138

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

951,958

99,971

โอนเข้ากาไร (ขาดทุน) สะสม

-

-

-

99,971

(99,971)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

818,024,729

624,225,739

9,833,839

(708,822,240)

-

1,051,929
743,262,067

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

7

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ปรับรำยกำรที่กระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ กำรค้ำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ คำ่ สิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
กำรปรับปรุ งด้วยต้นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยเจ้ำหนี้ กำรค้ำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำรปรับปรุ งด้วยเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้ อจะขำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ ำย
กำรปรับปรุ งด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน -บริ ษทั ย่อย (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน -อื่น (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยประมำณกำรหนี้ สิน (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ และหนี้ สงสัยจะสู ญ (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของต้นทุนพัฒนำโครงกำร (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วย(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
กำรปรับปรุ งด้วย(กำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำรปรับปรุ งอื่นด้วยรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
กำรปรับปรุ งอื่นด้วยรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ ำยหนี้ สิน
กำรปรับปรุ งด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
กำรปรับปรุ งด้วยรำยกำรดอกเบี้ยรับ
กำรปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจำกกำรลงทุนหรื อกำรกูย้ มื
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกดอกเบี้ย
ภำษีเงินได้รับคืน (จ่ำยออก)
เงินสดรับ (จ่ำย) อื่นจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
- ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2562

2561

12,498,115

2,048,135

951,958

(11,193,518)

11,678,382
4,136,703
8,737,092
(6,521,438)
(6,265,981)
36,788,602
(4,853,716)
478,009
(140,000)
(559,257)
(818,897)
55,157,614
(11,678,382)
908,639
(455,342)

4,825,092
(53,570,520)
61,308,310
2,213,959
3,870,196
141,135
24,955,088
1,305,000
(19,577,911)
(878,291)
(2,018,972)
133,973
(2,054,348)
446,786
(3,905,343)
19,242,289
(6,865,084)
(1,189,266)

1,646,809
(96,665)
1,179,632
(100,001)
(7,625,691)
11,124,775
(4,853,716)
440,680
(140,000)
(559,257)
(12,403,241)
(10,434,717)
(1,646,809)
15,379,046
(367,717)

1,017,601
(751,387)
3,660,239
1,131,087
50,000
993,951
74,506
9,222,803
(18,377,598)
1,305,000
(878,291)
(100,000)
133,973
443,869
(9,802,329)
(23,070,094)
(627,518)
(200,583)

(766,500)
43,166,029

(358,540)
10,829,399

(766,500)
2,163,303

(358,540)
(24,256,735)

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจำกกำรลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจำกเงินสดที่จ่ำยไป
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจำกเงินสดที่ได้มำ
เงินสดรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยทำงอ้อมสุ ทธิจำกเงินสดที่ได้มำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อตรำสำรทุนหรื อตรำสำรหนี้ ของกิจกำรอื่น
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชำระคืนจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกัน
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื
เงินสดที่ผเู ้ ช่ำจ่ำยเพื่อลดจำนวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี จำกกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

100,000
(23,161,644)
(10,000,000)
(18,946,890)

2561
-

80,000,000
100,000
(23,161,644)
(10,000,000)
(71,400,000)

100,000
25,000,000
(51,000,000)
(1,757,668)
(298,500,000)

934,579
(1,331,813)
(290,000)
(52,695,768)

(65,724,922)
(1,710,560)
(426,079,493)
(36,127,868)
3,905,343
(525,737,500)

75,500,000
934,579
(578,622)
51,394,313

(304,832)
(41,730)
8,402,701
(318,101,529)

85,000,000
(118,775,510)

281,650,000
(28,749,092)

40,000,000
(98,000,000)

65,000,000
(7,000,000)

(952,357)
(34,727,867)

(328,439)
103,003,894
355,576,363

(952,357)
(58,952,357)

(328,439)
103,003,894
160,675,455

(44,257,606)
53,556,160
9,298,554

(159,331,738)
213,058,724
(170,826)
53,556,160

(5,394,741)
9,002,679
3,607,938

(181,682,809)
190,685,488
9,002,679

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
1. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นใน
ตัว๋ สัญญำใช้เงินซึ่ งกำหนดรับคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน
2. ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อยำนพำหนะจำนวน 1 คัน โดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 0.89 ล้ำนบำท
3.ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั ใหญ่จำหน่ ำยเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง โดยมีรำยละเอียดที่กระทบงบกระแสเงินสด ดังนี้
(หน่ วย:ล้ำนบำท)
0.20
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
(0.09)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
0.11
สิ นทรัพย์สุทธิที่จำหน่ ำยออก
0.00
ส่ วนของ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
0.11
สิ นทรัพย์สุทธิที่จำหน่ ำยออก ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
0.10
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
0.00
หัก เงินฝำกธนำคำร
(0.01)
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินรวม

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยพิพทั ธ์ วิริยะเมตตำกุล )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน :
ที่ต้งั บริ ษทั สานักงานใหญ่ :

บริ ษัท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทะเบี ย นเลขที่
0107548000587 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2548
เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ที่ต้งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
เลขที่ 350-351 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
เลขที่ 304 ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทธุรกิจ :
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์, ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่
อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของบริ ษทั
ไปถือปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับ ปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิน ที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ ซ่ ึ งได้มี การเปลี่ ยนแปลง
หลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการบัญ ชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
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( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่า
เที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อ
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อ ง มาตรฐานฉบับ นี้ ได้กาหนดหลัก การของการรั บรู ้ รายการ การวัดมู ลค่า การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะนามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 12.02 ล้านบาท และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 0.04 ล้านบาท และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 12.02
ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 0.04 ล้านบาท
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2.3 งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
บริ ษทั
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน
และลงทุนในกิจการพลังงานไฟฟ้า
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์
หยุดประกอบกิจการ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
แสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด
แสงอาทิตย์

2562

2561

99.99

99.99

99.99

99.99

-

99.99

19.60

-

-

-

29.40

29.40

49.00

49.00

2.4 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
สิ ทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.5 บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.6 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยในการจัดทางบการเงินรวม
2.7 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกัน สาหรับรายการบัญชี เหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมอานาจใน
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด และบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด ถึงแม้ว่าจะถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั
ดังกล่าว ด้วยสัดส่ วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามลาดับ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั่งการ
กิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้ นอกจากผูถ้ ือหุ้นอื่นในบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น
ดังนั้น จึงถือว่าบริ ษทั ทั้ง 2 แห่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนามารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่
วันที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
2.8 รายการบัญชีระหว่างกัน
ในการจัดทางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญได้ตดั ออกในการทางบการเงินรวมแล้ว
2.9 งบการเงิ น รวมนี้ จัด ท าขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ แสดงฐานะการเงิ น รวม และผลการด าเนิ น งานรวมของ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น อาจมี ข้อจากัดด้านลักษณะที่ ค่อนข้างแตกต่างกัน ในบรรดาบริ ษทั ย่อยที่ น างบการเงินมาประกอบเป็ นงบ
การเงินรวม
2.10 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมูลค่า ซึ่ งมี ความรั บผิดชอบโดยรวมต่อการวั ดมูลค่ายุติธรรมที่ มีนัยสาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมูลค่ามี การทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนัยสาคัญ อย่าง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมิน ได้ประเมิน หลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึ งการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่ จะทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อ โดยอ้อ ม (เช่ น ได้ม าจากราคา) ถ้า
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ
โอน
3. นโยบำยบัญชีที่สำคัญ
3.1. การรับรู ้รายได้
3.1.1. รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่ อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ในกรณี ที่มีการขายสิ นค้าพร้อมการให้บริ การ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้
จะปั นส่ วนตามสัดส่ วนให้กบั สิ นค้าที่ส่งมอบและภาระที่ต้ องปฏิบตั ิในการให้บริ การที่รวมอยู่ในสัญญา
โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสิ นค้าหรื อบริ การที่ แตกต่างกันตามข้อผูกพันตาม
สัญญา
3.1.2. รายได้จากการให้เช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
3.1.3. รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการบริ การรับรู ้เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การแล้ว โดยพิจารณาถึงอัตราส่ วนของงานที่
ทาเสร็ จ ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนงานให้บริ การทั้งสิ้ นที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้
ในการให้บริ การตามสัญญา
3.1.4. รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ ารับรู ้รายได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งคานวณตามอัตราที่กาหนด
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.1.5. ดอกเบี้ยรับ
รายได้ดอกเบี้ย รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
3.1.6. รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสู ง และ
พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกาหนด ซึ่งมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจาที่ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงตามมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง รวมถึง
แนวโน้มที่จะได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย แสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายโดยตรง
กับการพัฒนาโครงการ ซึ่ งรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน
เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็ จหรื อโครงการหยุดพัฒนา
บริ ษทั ฯ บันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว

3.6. เงินลงทุน
3.6.1. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษัท บันทึกบัญชี ตามราคาทุน การ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า
( ถ้ามี )
3.6.2. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดง
ด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
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3.7. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจาก
การเพิม่ ขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสาหรับการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อม
ราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชีค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้
จานวนปี
อาคารชุด
30
3.8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งคานวณจากราคาซื้ อสิ นทรัพย์ท้ งั ที่เป็ นเงินสดและจานวน
เทียบเท่าเงินสดในการทาให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่หรื อสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละ
ส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่ อแต่ละส่ วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ มีดงั นี้
จานวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
20
อุปกรณ์
5
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3-5
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบติดต่อสื่ อสาร
5
ยานพาหนะ
5
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
21
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่อมแซมและค่า
บารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.9. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อยตัด จาหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไม่มี ตัวตนที่ มี อายุการให้ ป ระโยชน์ จากัดอย่างมี ระบบ โดยวิธี
เส้น ตรงตลอดอายุการให้ป ระโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพ ย์น้ ัน และจะประเมิ น การด้อยค่าของสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด มีดงั นี้
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จานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
ต้นทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้า
24
ต้นทุนส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้าเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า บันทึกด้วยราคาทุน ตัดจาหน่าย
โดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่ให้ประโยชน์
3.10. ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วย ที่ดิน ค่าถมที่ ค่าออกแบบ ค่าสาธาณู ปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ ืม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการคานวณหาต้นทุนหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย บริ ษทั ฯ ได้แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น(โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย ) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ และตามเกณฑ์ราคาขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมี
การขาย
3.11. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประเมินการด้อยค่าของสิ น ทรัพย์อย่างสม่าเสมอ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คืน และรั บ รู ้ ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่าของสิ น ทรั พ ย์ในงบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
นั้นแล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
3.12. สัญญาเช่า
การเช่าทรัพย์สิน ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดได้โอนกับผูเ้ ช่าถือว่า
สัญญาเช่าที่ดินและอุปกรณ์เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ าย
ทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า
แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแบ่งเป็ นส่ วนของหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดมีจานวนคงที่ ค่าเช่าซึ่ งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกเป็ นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์น้ นั การเช่า
สิ น ทรั พ ย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กับผูใ้ ห้ เช่ า จะถู กจัดเป็ นสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงาน การชาระเงินภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยวิธี
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เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ย
ปรับที่ตอ้ งจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
3.13. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงาน
3.13.1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับ
การบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
3.13.2. ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method ) ซึ่ งค านวณโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ในรายงาน ซึ่งปรับปรุ งด้วยกาไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและต้นทุนบริ การในอดีต ผลกาไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติ คุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ซ่ ึงได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไปให้ มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ดังนั้นบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
3.14. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
สามัญระหว่างปี
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3.15. กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้ นปี กับ
จานวนหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ต้องออกเพื่อแปลงห้นสามัญเทียบเท่า (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ) ทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสามัญ
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่สมมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึ้น ณ วันที่ ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ในการคานวณจานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ คานวณว่าหากนาเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
จากใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยู่ดงั กล่าวมาซื้ อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกาหนด
จานวนหุ้นสามัญที่ตอ้ งออกเพิม่ แล้วนาจานวนหุ้นสามัญส่วนเพิม่ ดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ไม่มีการ
ปรับปรุ งใดๆในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวด
นั้น และคานวณภาษีเงินได้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
3.16.2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษี เงินได้รอตัดบัญ ชี ของผลต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับ รู ้ สิน ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอตัดบัญ ชี สาหรั บ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมี
กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตักบัญชีทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
3.17. บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควมคุม
โดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
กับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ มีอานาจในการวางแผนและกาหนดทิ ศ
ทางการดาเนินงานของบริ ษทั
3.18. รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนิ้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.19. ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงาน) และแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่วนอย่างสมเหตุสม
3.20. ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ประมาณการรายการบัญชีบาง
รายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งในภายหลัง จึงแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ อาจมี ค วามเสี่ ยงต่อการปรั บ ปรุ งบัญ ชี ในปี ถัดไปต่อมูล ค่าสิ น ทรั พย์ยกไป
ณ วัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ได้แ ก่ ส ารองผลประโยชน์ ข องพนัก งาน เป็ นมู ล ค่ าที่ ป ระมาณการโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและผูบ้ ริ หารให้การรับรองการประมาณการในเรื่ องนี้ ค่อนข้างมี
ความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว (หมายเหตุ 3.13.2) การประมาณการใน
เรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
3.21. ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทา
ให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องชาระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจานวนที่ ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุน
ว่าจะได้รับคืนแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณ
การหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
24,283
132,560
1,339,775
272,194
7,921,184
53,138,225
13,312
13,181
9,298,554
53,556,160

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
3,608
55,688
2,000
9,760
3,602,330
8,937,231
3,607,938
9,002,679

5. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า
39,666,689
47,296,180
31,287,371
31,353,919
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(29,768,001)
(29,908,001)
(29,078,001)
(29,218,001)
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - สุ ทธิ
9,898,688
17,388,179
2,209,370
2,135,918

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
- อื่นๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

1,490,639
713,714
33,844,044
6,680,270
42,728,667
52,627,355

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

1,031,383
979,027
43,467,295
551,926
46,029,631
63,417,810

598,951
558,444
2,280,218
902,249
4,339,862
6,549,232

599,382
544,354
6,860,751
354,694
8,359,181
10,495,099

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
9,313,352
2,454,627
9,313,352
61,940,707

2,454,627
65,872,437

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
393,500
4,197,438
7,986,470
8,379,970
14,929,202

4,197,438
14,692,537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระโดยนับจากวันที่
ครบกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
7,719,318
17,388,179
30,000
2,135,918
เกินกาหนดชาระ
มากกว่า 12 เดือน
31,186,129
29,908,001
31,186,129
29,218,001
รวม
38,905,447
47,296,180
31,216,129
31,353,919
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ ส่วนที่ เกินกว่า 12 เดือน รายหนึ่ งทยอยการชาระเงิน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารประเมิ นแล้วว่า
ยังได้รับคืนทั้งจานวน จึงยังไม่ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
(29,908,001)
(30,485,912)
140,000
577,911
(29,768,001)
(29,908,001)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
(29,218,001)
(27,218,001)
(2,000,000)
140,000
(29,078,001)
(29,218,001)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 0.14 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ดงั กล่าว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 0.58 ล้านบาท
เนื่องจากได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้ดงั กล่าว)
6. ลูกหนีเ้ งินมัดจำและเงินประกันโครงกำร
ลูกหนี้เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
46,000,000
46,000,000
46,000,000
46,000,000
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
รวม
81,000,000
81,000,000
81,000,000
81,000,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(81,000,000)
(81,000,000)
(81,000,000)
(81,000,000)
ลูกหนีเ้ งินมัดจำและเงินประกันโครงกำร
ลูกหนีเ้ งินมัดจำค่ำซื้อทีด่ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ เงินมัดจา จานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่เกิดจากการโอนสิ ทธิ
เงินมัดจาค่าที่ดินให้แก่บริ ษทั แห่งหนึ่ง ซึ่งครบกาหนดชาระในเดือนกันยายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ได้
ตามกาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ นงวดพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชาระ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญทั้งจานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดาเนินคดี ปัจจุบนั คดีความถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว โดยบริ ษทั ควรได้รับชาระคืนเงินต้น
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในจานวน 46.00 ล้านบาท และดอกเบี้ ยเป็ นจานวนเงิน 4.34 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการสื บทรั พย์ เพื่อน า
ทรัพย์สินของบริ ษทั มาชาระหนี้ ให้แก่บริ ษทั ตามคาพิพากษาของศาลฎีกา
เงินประกันเพื่อศึกษำโครงกำร
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่ า ที่จังหวัดเชี ยงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินประกันสาหรับโครงการดังกล่าว
จานวน 35 ล้านบาท ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์ จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกัน
ทั้งหมด ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อวัน ที่ 9 กุมภาพัน ธ์ 2559 ที่ ประชุ มมี มติ ไม่ร่วมลงทุนใน
โครงการดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท ฯ ได้ ฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี เรี ยกคื น เงิ น ประกั น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ จึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวน ปั จจุบนั คดีความอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลฎีกา และจะได้จดั ทาคาแถลงการณ์ปิดคดียื่นต่อศาลต่อไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ประเมินแล้วว่ามีโอกาสชนะคดี
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้จ่ายเงินมัดจาโครงการแก่บริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งเป็ นผูร้ ับสิ ทธิ์ในการขาย
กระแสไฟฟ้าจานวน 30 ล้านบาท สาหรับซื้ อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สาหรับ
หน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กาลังผลิต 5 เมกะวัตต์ และในปี 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับโอนโครงการ
ดังกล่าวแล้วและได้โอนเงินมัดจาโครงการเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สิน
7. ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
ต้นทุนค่าที่ดิน
39,054,819
38,491,309
24,254,636
22,279,792
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
68,071,736
77,372,338
3,309,981
6,464,457
รวม
107,126,555
115,863,647
27,564,617
28,744,249
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
(4,537,320)
(4,537,320)
(4,537,320)
(4,537,320)
สุ ทธิ
102,589,235
111,326,327
23,027,297
24,206,929

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
คงเหลือ ณ ต้นปี
111,326,327
211,822,118
24,206,929
64,525,497
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
141,657
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(8,737,092)
(61,449,967)
(1,179,632)
(1,131,087)
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า
(47,009,438)
(47,009,438)
โอนเป็ นสิ นทรัพย์เพื่อการบริ การ
(1,487,028)
(1,487,028)
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์ให้เช่า
9,308,985
9,308,985
คงเหลือ ณ สิ้นปี
102,589,235
111,326,327
23,027,297
24,206,929
ในปี 2561 บริ ษทั ฯได้นาโครงการอาคารชุดบางส่ วนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 48.50 ล้าน
บาท จากเดิ ม บริ ษ ัท ฯมี น โยบายที่ จะขายเปลี่ ยนเป็ นให้ เช่ าแทน ดังนั้น บริ ษ ัท ฯจึ งได้บัน ทึ กโอนต้น ทุ น การพัฒ นา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 47.01 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ 12)
และทรัพย์สินเพื่อให้บริ การ จานวน 1.49 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 13)
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
(ถือหุ้นโดยบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
86,000,000
86,000,000
45,000,000
125,000,000
145,000,000
100,000,000
75,000,000

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

100,000,000
75,000,000

(หน่วย : บาท)
เงินปันผลรับ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
-

-

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น
(หน่วย : บาท)
(ร้อยละ)
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็อพ
เพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์
ลพบุรี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน
เพาเวอร์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

99.99

99.99

85,999,960

85,999,960

85,999,960

85,999,960

99.99

99.99

55,000,000

135,000,000

55,000,000

135,000,000

-

99.99

-

14,499,800

-

14,499,800

19.60

-

23,161,644

-

23,161,644

-

164,161,604
164,161,604

235,499,760
225,500,000

164,161,604
164,161,604

235,499,760
(11,523,995)
223,975,765

สุ ทธิ

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมี ราคาทุนตามบัญชี 30 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก
ในราคา 100,000 บาท และบันทึกตัดเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนออกจากบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ต้งั ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งจานวน 11.52 ล้านบาท ที่
มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันหลายปี
บริ ษทั ย่อย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด จากบริ ษทั นอร์ ติสอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด อ้างถึง มติที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาเนินการเจรจากับผูเ้ สนอขาย เนื่ องจาก
การวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเข้าซื้ อหุ้น ดังกล่าว บริ ษทั ฯ สามารถซื้ อหุ้นได้ในราคา Carrying cost เท่ากับ
ร้อยละ 6.5 จานวนเงิน 52.84 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ้นสามัญ จานวน 196,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 19.60 เป็ นจานวนเงิน
23.16 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 49 และได้บนั ทึกผลขาดทุนของการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย ไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น เป็ นจานวนเงิน 1.74 ล้าน
บาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริ ษทั ย่อยคือ
บริ ษทั เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จากัด โดยการจาหน่ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ในราคา 0.10 ล้านบาท ให้กบั บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนสุ ทธิ จานวน 2.88 ล้านบาท ซึ่ งได้บนั ทึกในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี แล้วทั้งจานวน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจาก 125 ล้านบาท (125,000 หุ้น) เป็ นทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 1,000 บาท) โดยลดทุนจดทะเบียน จานวน 80 ล้านบาท (80,000 หุ้น) บริ ษทั ย่อยได้นามติลดทุนไปจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาซื้ อหุ้นกับผูข้ ายรายหนึ่ง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นไปใน
ปี 2560 บางส่ วนบริ ษทั ย่อยได้รับโอนหุ้นจากผูข้ ายจานวน 294,000 หุ้น ด้วยมูลค่าหุ้นจานวน 9.82 ล้านบาท เงินจ่าย
ล่วงหน้าที่เหลือจานวน 9.18 ล้านบาท ผูข้ ายได้รับโอนสิ ทธิ ในการรับชาระเงินตามสัญญาใช้เงินจากบริ ษทั แห่ ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บริ ษทั ที่ออกหุ้นครบแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ย
ในผลตอบแทนและมีอานาจควบคุมกิจกรรมสาคัญ จึงถือว่าบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ ายเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั
2 แห่ ง ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินมัดจาเพื่อประกันการชาระค่าหุ้นจานวน 61.75 ล้านบาท และให้กูย้ ืมอีก 38.25 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้ นจานวน 100 ล้านบาท โดยเมื่ อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้รับการโอนหุ้น จานวน 61.75 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าเป็ นเงินลงทุน
9. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
(บาท)
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
600,000,000
600,000,000
20.00
20.00
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
500,000,000
500,000,000
9.00
9.00

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ราคาทุนเงินลงทุน
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
หุ้นกู้
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561

140,000,000
45,000,000
185,000,000
(148,061,284)
36,938,716
10,000,000
46,938,716

140,000,000
45,000,000
185,000,000
(148,061,284)
36,938,716
10,000,000
46,938,716

140,000,000
45,000,000
185,000,000
(152,915,000)
32,085,000
32,085,000

140,000,000
45,000,000
185,000,000
(152,915,000)
32,085,000
32,085,000

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันของบริ ษทั ดี ซูพรี ม จากัด ผูอ้ อกหุ้นกู้
มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 10.00 ล้านบาท หุ้นกูม้ ีอายุ 2 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิ งหาคม, และ
14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
10. ลูกหนีค้ ่ำสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
ลูกหนี้ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลูกหนี้ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
หัก หนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
39,525,457
(39,525,457)
-

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้อทรัพย์สินกับบริ ษทั ย่อย และได้นาค่าขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว มาหัก
กับหนี้สินระยะยาวที่ยงั ค้างระหว่างกัน จานวน 39.53 ล้านบาท คงเหลือ จานวน 1.92 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเป็ น
เจ้าหนี้ไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุ 16

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
11. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 68,850,300
68,850,300
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
25,001,512
6,054,622
รวม
93,851,812
74,904,922

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
113,500,000
90,000,000
160,500,000
208,500,000
20,400,000
294,400,000
298,500,000

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 4 แห่ ง จานวน 30.00 ล้านบาท,
90.00 ล้านบาท,130.50 ล้านบาท และ 23.50 ล้านบาท ตามลาดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 5 ต่อปี โดย
เงินกู้ 30.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา (วันที่ 19 มีนาคม 2561)
เงินกู้ 90.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
เงินกู้ 130.50 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 กันยายน 2561)
เงินกู้ 23.50 ล้านบาท กาหนดชาระคืนนับแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 3 แห่ งจานวน 13.50 ล้านบาท,
90.00 ล้านบาท และ 195.00 ล้านบาท ตามลาดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดย
เงินกู้ 13.50 ล้านบาท กาหนดชาระคืนภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา (วันที่ 19 มีนาคม 2561)
เงินกู้ 90.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
เงินกู้ 195.00 ล้านบาทชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 กันยายน 2561)
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง จานวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท โดย
แห่งที่ 1 : ออกเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับที่ 1
จานวน 9.18 ล้านบาท ซึ่ งได้รับการโอนสิ ทธิ ในตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลอื่น และฉบับที่ 2 จานวน 21.42

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ล้านบาท ครบกาหนดเมื่อทวงถามหรื อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และนับ
จากวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามลาดับ แล้วแต่อย่างใดจะถึงกาหนดก่อน
แห่งที่ 2 : เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท าบั น ทึ ก ข้อ ตกลง 3 ฝ่ ายเพื่ อ ลงทุ น ในโครงการพลัง งาน
แสงอาทิตย์กบั บริ ษทั 2 แห่ ง ให้กูย้ ืมอีกจานวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระ
คืนกูภ้ ายใน 2 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา (วันที่ 25 มิถุนายน 2561) เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยจานวนหุ้น
บุริมสิ ทธิมูลค่า 38.25 ล้านบาท ที่ผกู ้ ถู้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ย่อยของผูใ้ ห้กู้
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรอื่น
บริ ษทั
ในปี 2562 บริ ษทั มีการให้กยู้ ืมเงินระยะยาวแก่กิจการอื่น จานวน 20.40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
เงิ น กู้ 6.12 ล้านบาท กาหนดชาระคื น เมื่ อทวงถามหรื อเมื่ อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับ จากวัน ที่ ท าสั ญ ญา
(6 พฤศจิกายน 2560)
เงินกู้ 14.28 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่ อทวงถามหรื อเมื่ อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ ทาสัญ ญา
(19 มีนาคม 2561)
บริ ษทั ย่อย
ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีการให้กยู้ ืมเงินระยะยาวแก่กิจการอื่นจานวน 4.60 ล้านบาท
เงินกู้ 4.60 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย โดยสหกรณ์แห่ งหนึ่ งตกลงให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสิทธิ หักค่าใช้สิทธิ ราย
เดือนตามสัญ ญาให้ ผูส้ นับสนุ นโครงการการดาเนิ นการโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ใช้สิทธิ์ ของ
เจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแก้ว) เพื่อชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินกับสหกรณ์แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อที่ดินสาหรับที่ต้ งั โครงการ
พลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้องในลูกหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าว จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ที่ดิน
รายเดิม โดยมีหนี้ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ได้รับโอนจานวน 6.90 ล้านบาท ตามสัญญากาหนดให้ผกู ้ จู้ ่ายชาระเป็ นเวลา
60 เดือน ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย แสดงตามราคาทุน และ
อาคารชุดสานักงานให้เช่าคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
รำคำทุน :ณ ต้นปี 2561
โอนเข้ามา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนเข้ามา (หมายเหตุ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

91,159,636
47,009,438
138,169,074
15,013,562
153,182,636

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ ต้นปี 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1,617,136)
(3,435,094)
(5,052,230)
(3,857,875)
(8,910,105)

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำทรัพย์สิน :ณ ต้นปี 2561
(เพิ่ม) ลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(14,002,148)
(8,430,694)
(22,432,842)
(22,432,842)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

121,839,689

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

110,684,002

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
ค่ำเสื่ อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,857,875
3,435,094

ค่าเสื่ อมราคาของอาคารชุดสานักงานให้เช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 3.86 ล้านบาท
และ 3.44 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้รายงานของผูป้ ระเมินราคา
ตามวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 2)

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
งบการเงินรวม (บาท)
ราคาทุน
31 ธันวาคม
2561
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่ อสาร และระบบปรับ
อากาศ
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ยานพาหนะ

เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
โอน(เข้า)
ออก

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

23,375,395
52,158,995
8,756,004
9,070,703

107,257
745,590

-

(17,000,000)
-

23,375,395
35,158,995
8,863,261
9,816,293

(100,159)
(6,107,226)
(4,147,165)
(8,453,359)

(397,367)
(2,566,488)
(994,974)
(117,112)

-

1,986,438
-

(497,526)
(6,687,276)
(5,142,139)
(8,570,471)

23,275,236
46,051,769
4,608,839
617,344

22,877,869
28,471,719
3,721,122
1,245,822

สิ นทรัพย์อื่น

679,857
575,622,596
2,698,000
8,554,967

519,860
844,000
4,200

(2,698,000)
-

-

679,857
576,142,456
844,000
8,559,167

(537,523)
(13,326,914)
(1,830,385)
(2,517,933)

(34,423)
(24,916,279)
(650,456)
(1,711,088)

2,322,678
-

-

(571,946)
(38,243,193)
(158,163)
(4,229,021)

142,334
562,295,682
867,615
6,037,034

107,911
537,899,263
685,837
4,330,146

รวม

680,916,517

2,220,907

(2,698,000)

(17,000,000)

663,439,424

(37,020,664)

(31,388,187)

2,322,678

1,986,438

(64,099,735)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่ องจักร

643,895,853
-

599,339,689
-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

643,895,853

599,339,689

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562 จานวน 31.39 ล้านบาท บันทึกในต้นทุนขายจานวน 28.95 ล้านบาท และบันทึกในค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร จานวน 2.44 ล้านบาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)
ราคาทุน
31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

-

(100,159)
(6,107,226)
(4,147,165)
(8,453,359)

14,000,000
42,973,361
2,048,640
12,848

23,275,236
46,051,769
4,608,839
617,344

1,919,884
-

-

(537,523)
(13,326,914)
(1,830,385)
(2,517,933)

278,306
53,933,558
1,407,215
5,959,176

142,334
562,295,682
867,615
6,037,034

2,297,312

-

(37,020,664)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่ องจักร

120,613,104
-

643,895,853
-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

120,613,104

643,895,853

รวม

14,000,000
46,687,699
5,535,526
8,452,561

9,375,395
5,471,296
3,600,095
630,142

(379,617)
(12,000)

679,857
54,355,518
2,698,000
6,877,090

561,921,284
190,849

139,286,251

581,189,061

โอนเข้า
(ออก)

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

23,375,395
52,158,995
8,756,004
9,070,703

(3,714,338)
(3,486,886)
(8,439,713)

(100,159)
(2,392,888)
(1,025,708)
(25,645)

365,429
11,999

(40,654,206)
-

1,487,028

679,857
575,622,596
2,698,000
8,554,967

(401,551)
(421,960)
(1,290,785)
(917,914)

(135,972)
(14,824,838)
(539,600)
(1,600,019)

(41,045,823)

1,487,028

680,916,517

(18,673,147)

(20,644,829)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
31 ธันวาคม
2560

สิ นทรัพย์อื่น

ลดลง

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่ อสาร และระบบปรับ
อากาศ
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ยานพาหนะ

เพิ่มขึ้น

โอน(เข้า)
ออก

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561 จานวน 20.64 ล้านบาท บันทึกในต้นทุนขายจานวน 14.06 ล้านบาท และบันทึกในค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร จานวน 6.58 ล้านบาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ราคาทุน
31 ธันวาคม
2561
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่ อสาร และระบบปรับ
อากาศ
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ยานพาหนะ

เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
โอน(เข้า)
ออก

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

14,000,000
46,687,698
5,035,493
8,427,791

99,657
-

-

(17,000,000)
-

14,000,000
29,687,698
5,135,150
8,427,791

(6,048,723)
(3,847,913)
(8,427,714)

(2,334,385)
(593,301)
-

-

1,986,438
-

(6,396,670)
(4,441,214)
(8,427,714)

14,000,000
40,638,975
1,187,580
77

14,000,000
23,291,028
693,936
77

679,857
38,738,151
2,698,000
8,554,968

519,860
844,000
4,199

(2,698,000)
-

-

679,857
39,258,011
844,000
8,559,167

(537,522)
(320,843)
(1,830,385)
(2,517,934)

(34,423)
(1,930,717)
(650,456)
(1,711,088)

2,322,678
-

-

(571,945)
(2,251,560)
(158,163)
(4,229,022)

142,335
38,417,308
867,615
6,037,034

107,912
37,006,451
685,837
4,330,145

124,821,958

1,467,716

(2,698,000)

(17,000,000)

106,591,674

(23,531,034)

(7,254,370)

2,322,678

1,986,438

(26,476,288)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

101,290,924
-

80,115,386
-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

101,290,924

80,115,386

สิ นทรัพย์อื่น
รวม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562 จานวน 7.25 ล้านบาท บันทึกในต้นทุนขายจานวน 4.83 ล้านบาท และบันทึกในค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร จานวน 2.42 ล้านบาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ราคาทุน
31 ธันวาคม
2560
ราคาทุน
ที่ดินที่ต้งั โรงงาน-ราคาทุนเดิม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่ อสาร และระบบปรับ
อากาศ
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ยานพาหนะ

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

เพิ่มขึ้น

ลดลง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
โอน(เข้า)
ออก

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

14,000,000
46,687,698
4,921,830
8,427,791

113,663
-

-

-

14,000,000
46,687,698
5,035,493
8,427,791

(3,714,338)
(3,024,841)
(8,427,714)

(2,334,385)
(823,072)
-

-

-

(6,048,723)
(3,847,913)
(8,427,714)

14,000,000
42,973,360
1,896,989
77

14,000,000
40,638,975
1,187,580
77

679,857
2,698,000
6,877,091

38,738,151
190,849

-

1,487,028

679,857
38,738,151
2,698,000
8,554,968

(401,551)
(1,290,785)
(917,914)

(135,971)
(320,843)
(539,600)
(1,600,020)

-

-

(537,522)
(320,843)
(1,830,385)
(2,517,934)

278,306
1,407,215
5,959,177

142,335
38,417,308
867,615
6,037,034

84,292,267

39,042,663

-

1,487,028

124,821,958

(17,777,143)

(5,753,891)

-

-

(23,531,034)

66,515,124
-

101,290,924
-

สิ นทรัพย์อื่น
รวม

เพิ่มขึ้น

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่ องจักร

66,515,124
101,290,924
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561 จานวน 5.75 ล้านบาท บันทึกในต้นทุนขายจานวน 3.15 ล้านบาท และบันทึกในค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร จานวน 2.60 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้อและรับโอนสิ ทธิในโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ระบบและอุปกรณ์ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้งหมดจากบริ ษทั ย่อย ด้วยมูลค่าตามบัญชีจานวน 38.74 ล้านบาท โดย
ได้รับโอน สิ ทธิจากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รบั ตามการส่งเสริ มการลงทุ น (BOI) จากบริ ษทั ย่อยจ่าย ซึ่งโอนกิจการดังกล่าวชาระ ด้วยการนาหนี้สินที่มีระหว่างกันมาหักหนี้

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯได้น าอาคารบางส่ วนซึ่ งมี มู ล ค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จ านวน 15.01 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันทาการเช่า พื้นที่เพื่อทาธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่จาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไป
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 15.01 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ 12)
14. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2562

เพิม่ ขึ้น

31 ธันวาคม
2562

ลดลง

รำคำทุน :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนส่วนต่อขยาย
รวม

115,303,200
503,567
36,545,055
152,351,822

290,000
290,000

-

115,303,200
793,567
36,545,055
152,641,822

หัก ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนส่วนต่อขยาย
รวม

(95,938,586)
(475,008)
(841,347)
(97,254,941)

(12,817)
(1,529,723)
(1,542,540)

-

(95,938,586)
(487,825)
(2,371,070)

(19,364,614)
(19,364,614)

-

-

(19,364,614)
(19,364,614)

35,732,267

(1,252,540)

-

34,479,727

(98,797,481)

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สิน :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
รวม
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ ำยที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

1,542,540

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม
2562

ลดลง

รำคำทุน :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

115,303,200
503,567
115,806,767

-

-

115,303,200
503,567
115,806,767

หัก ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

(95,938,586)
(475,008)
(96,413,594)

(12,530)
(12,530)

-

(95,938,586)
(487,538)

(19,364,614)
(19,364,614)

-

-

(19,364,614)
(19,364,614)

28,559

(12,530)

-

16,029

(96,426,124)

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สิน :
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
รวม
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ ำยที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

12,530

15. สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

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

122,069
122,069

186,518
186,518

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
-

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

-
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อตีราคาทรัพย์สินลดลง
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561
5,815,600
5,843,600
907,464
2,346,692
29,612,257
32,887,799
228,096
307,666
32,211,360
44,525,342
68,774,777
85,911,099

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561
5,815,600
5,843,600
907,464
2,346,692
29,612,257
32,887,799
220,396
305,554
29,509,283
42,203,705
66,065,000
83,587,350

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งประกอบด้วยผลขาดทุนสะสมของปี 2558 –
2562
16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
1,331
9,321

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

1,359,161
756,556
5,787,816
7,904,864

2,644,507
5,772,571
6,058,927
14,485,326

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561
1,331
9,321
406,626
3,245
3,574,237
3,985,439

1,411,008
5,019,260
5,553,185
11,992,774

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
17. เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
300,000
40,000,000
40,300,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
18,000,000
40,000,000
58,000,000

บริ ษทั
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบริ ษทั ย่อย จานวน 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5
ต่อปี กาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ในสัญญา บริ ษทั ฯมีดอกเบี้ยค้างจ่าย
0.23 ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 19 กัน ยายน 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญากู้ยืม เงิ น จากบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และจานวน 60 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี ครบกาหนดชาระคืน 6 เดือนนับ จากวันกู้
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อยและจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดแล้ว
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ งได้กูย้ ืมเงินจากผูถ้ ือหุ้นรายหนึ่ งจานวน 700,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ในระหว่างปี 2562 ได้จากคืนเงินต้น จานวน 400,000 บาท ส่ วนที่เหลือจานวน 300,000 บาท
จ่ายชาระเมื่อทวงถาม
ในระหว่างปี 2562 ผูถ้ ือหุ้นรายหนึ่งได้ชาระคืนเงินกูย้ ืมแทนบริ ษทั ย่อย จานวน 0.3 ล้านบาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
18. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
844,000
2,698,000
(158,163)
(1,830,385)
685,837
867,615

ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี-สุ ทธิ
จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
169,836
365,820
353,825
213,395
(31,558)
(23,848)
492,103
555,367

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รวม

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
492,103
555,367
(153,058)
(345,546)
339,045
209,821

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
19. เงินกู้ยืมระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกูย้ ืมคงเหลือจานวน 9 ล้านบาท จากสัญญากูย้ ืมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2561 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากผูถ้ ือหุ้นรายหนึ่ง จานวน 12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
ไม่มีหลักประกันและมีกาหนดการชาระภายใน 10 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ้นในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวโดยตรงจากผูใ้ ห้กู้ (หมายเหตุ 8) และผูใ้ ห้กูไ้ ด้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในภาระหนี้ให้กบั บริ ษทั ฯทั้งจานวน และภาระ
หนี้ดงั กล่าวได้แสดงไว้เป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวในงบการเงินของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)
20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
220,073,628
204,600,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ ืมรอตัดตาม
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(948,229)
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
(37,022,134)
สุ ทธิ
182,103,265

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
-

(999,092)

-

-

(16,052,745)
187,548,163

-

-

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน 210 ล้านบาท เพื่อ
นามาชาระค่าซื้ อโครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดการกูย้ ืมอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ย 5 ปี แรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไปคิดอกเบี้ยร้อยละ
MLR-1.25 ต่อปี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระเป็ นงวดรายเดือน จานวน 143 งวด
เริ่ มงวดแรก เดือนกันยายน 2561 ด้วยจานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่ 25
ถึง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึง งวดที่ 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึง งวดที่ 142 งวดละ
1.50 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ เงินฝากธนาคารและหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญากูย้ ื มเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน 180 ล้านบาท เพื่อ
นาไปใช้สนับสนุ นโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ย มในการจัดการกูย้ ืมอัตรา 0.25 ของเงินกูแ้ ละคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
BBL's MLR-2.15 ต่อปี ซึ่งในวันทาสัญญา BBL's MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระภายใน 10 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรกงวด (ณ วันที่ในสัญญายังไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงิน
ต้นเป็ นงวดรายเดือน จานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนที่เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 119 งวดละ 1.84 ล้านบาท
งวดที่ 120 ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้ าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์
เหนื อที่ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 6) หุ้น ที่บริ ษทั ออกและจาหน่ ายทั้งหมดจานวน 750,000 หุ้น
เงินฝากธนาคารและสิ ทธิในการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและค้ าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
21. ประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
บวก ต้นทุนบริ การในอดีตจากการ
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
หัก ผลต่างจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ลดลงจากพนักงานลาออก
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้าง

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
1,538,328
1,450,083
360,116
408,892
32,794
37,893

ภำระผลประโยชน์ พนักงำนที่บันทึก
ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
1,527,772
1,442,442
344,983
406,233
31,955
37,636

85,099

-

63,742

-

(109,356)
(766,500)

(358,540)
-

(99,971)
(766,500)

(358,539)
-

1,140,481

1,538,328

1,101,981

1,527,772

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อสมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยประมาณการ รายการประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
2.44 – 3.28
2.81
2.44
3.36
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ)
3-6
3
3-6
5
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
จานวนพนักงาน (คน)
46
42
33
40
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่ นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
อัตรำคิดลด
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50)
(58,804)
(57,692)
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
114,047
106,415
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50)
63,416
62,109
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1)
(134,853)
(125,041)
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50)
130,248
127,484
(เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1)
(150,689)
(140,259)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50)
(114,230)
(112,183)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1)
128,926
120,761

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
(เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 10)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 20)

89,967
(104,227)
-

(96,681)
119,148

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
82,092
(93,996)
-

(95,846)
114,762

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีผลบังคับใช้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมี
การตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิม่ ขึ้น เป็ นจานวน 1.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จานวน 1.90 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน บริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในงบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จานวน 0.06 ล้านบาท
22. รำยกำรบัญชีกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี กบั กิจการที่ เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ กิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีผูถ้ ือหุ้นและ/
หรื อกรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ ส่ วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กัน ดังนั้นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกาหนดรายการที่ เป็ นปกติทางธุ รกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

เป็ นบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2562

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยทั้งทางตรง ทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด

ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด

ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่

บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

ผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคา ดังนี้
ลักษณะรำยกำรค้ำ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

เงินให้กยู้ ืม

อัตราร้อยละ 4 - 7 ต่อปี

เงินกูย้ ืม

อัตราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี

รายการบั ญ ชี ที่ เป็ นสาระส าคัญ ระหว่ างบริ ษัท ฯ กับ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
340,000
100,000
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
53,500
รวม
393,500
100,000
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
รวม

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

-

815,068
815,068

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำ
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
รวม

53,500
53,000

53,500
1,924,364
1,977,864
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท เวนตุส โซลำร์ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จำกัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

13,500,000
20,342
13,520,342

19,000,000
860,890
19,860,890

(2,500,000)
(881,232)
(3,381,232)

30,000,000
30,000,000

90,000,000
2,391,781
92,391,781

4,500,000
4,500,000

(2,009,589)
(2,009,589)

90,000,000
4,882,192
94,882,192

195,000,000
745,274
195,745,274

7,829,322
7,829,322

(64,500,000)
(8,574,596)
(73,074,596)

130,500,000
130,500,000

64,973
65,973

-

(64,973)
(64,973)

-

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

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
นำยพิชิต วิริยะเมตตำกุล
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

18,000,000
228,575
18,228,575

32,000,000
1,288,356
17,753
33,306,109

(8,500,000)
(985,548)
(18,000,000)
(246,328)
(27,731,876)

23,500,000
302,808
23,802,808

-

20,400,000
2,708,114
23,108,114

-

20,400,000
2,708,114
23,108,114

40,000,000
161,507
40,161,507

27,000,000
306,247
27,306,247

(67,000,000)
(467,754)
(67,467,754)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลำร์ (ไทยแลนด์ )
จำกัด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

30,600,000
1,920,171
32,520,171

20,400,000
6,770,285
27,170,285

-

51,000,000
8,690,456
59,690,456

38,250,300
534,456
38,784,756

2,446,971
2,446,971

-

38,250,300
2,981,427
41,231,727

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

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ลดลง

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน มีสาระสาคัญรวมอยู่ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ ปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
รายได้-ค่าเช่า
240,000
234,000
รายได้-ค่าบริ การ
100,000
ค่าใช้จ่าย-ค่าบริ การ
600,000
ดอกเบี้ยรับ
4,500,000
2,391,781
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

240,000
1,121,495
1,288,356
17,753

240,000
1,121,495
323,096

บริษัท เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จำกัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

38,734,001
600,000
1,739,660

บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

240,000
600,000
860,890

2,204,342

บริษัท เวนตุส โซลำร์ จำกัด
รายได้-ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ

-

-

240,000
7,829,322

2,486,281

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
นำยพิชิต วิริยะเมตตำกุล
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

-

-

306,247

657,123

9,642,500
9,642,500

10,581,769
10,581,769

5,742,500
5,742,500

10,581,769
10,581,769

23. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

1,179,632
36,788,602
(140,000)

61,930,063
24,955,088
(18,991,195)

1,179,632
11,124,775
(140,000)

1,131,087
9,222,803
-

9,642,500
19,639,096
397,214

608,737
10,581,769
20,704,445
2,725,184

5,742,500
14,968,099
46,497

608,737
10,581,769
17,318,129
46,134

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
24. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั
4,012,717
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 818,024,729
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท:หุ้น)
0.005

(2,580,639)
818,024,729
(0.003)

951,958
818,024,729
0.001

(11,193,518)
818,024,729
(0.014)

25. ทุนเรื อนหุ้น
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการ ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อวัน ที่ 21 มิ ถุน ายน 2561 ที่ ป ระชุ ม มี มติ ล ดทุ น และแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ให้ทุนจดทะเบี ยนเป็ น 818,024,729 บาท จานวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โดยมีผนู ้ าใบสาคัญแสดงสิ ทธิมาซื้อหุ้นสามัญในไตรมาส 2/2561 จานวน 103.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการไปจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลดทุนจด
ทะเบียนจาก 125 ล้านบาท ( 125,000 หุ้น ) เป็ นทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ) โดย
ลดทุนจดทะเบียน จานวน 80 ล้านบาท (80,000 หุ้น) บริ ษทั ย่อยได้นามติลดทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 8.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (จานวน 85 ล้านบาท) ทาให้ทุนจดทะเบียน
เพิ่มเป็ นจานวน 135 ล้านบาท และนามติเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้เรี ยกชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่ วนหุ้นละ 3 บาท และนอกจากนี้ยงั ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้
เต็มมูลค่าหุ้นอีกจานวน 15 ล้านบาท (4 ล้านหุ้น จานวนหุ้นละ 3.75 บาท)

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

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

54

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
26. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุ รกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทธุ รกิ จ สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

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

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

55

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริ การ
หัก ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุน
อสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
11.63
82.29
(8.75)
(61.45)
2.88
20.84

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
14.59
8.73
89.38
40.57
(10.05)
(9.67)
(40.84)
(19.09)
4.54
(0.94)
48.54
21.48

รวม
2562
115.60
(59.64)
55.96
14.20

2561
131.59
(90.21)
41.38
11.31

(3.09)
(43.03)
0.14
(11.68)
(0.07)
12.43

(0.61)
(16.50)
(47.70)
19.00
(4.83)
(0.79)
1.26

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริ การ
หัก ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุน
อสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
1.36
1.34
(1.20)
(1.13)
0.16
0.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
17.28
10.99
8.82
1.55
(9.87)
(9.07)
(3.15)
(1.17)
7.41
1.92
5.67
0.38

รวม
2562
27.46
(14.22)
13.24
19.42
4.85

2561
13.88
(11.37)
2.51
13.40
18.38

(0.66)
(34.25)
(1.65)
0.95

(0.61)
(0.85)
(43.00)
(1.02)
(11.19)

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที่รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
38.79
45.06
38.79
45.06

งบการเงินรวม
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
595.03
634.53
121.84
110.68
121.84
110.68
595.03
634.53

รวม
2562
633.82
121.84
324.04
1,079.70

2561
679.59
110.68
340.51
1,130.78

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
38.78
45.01
38.78
45.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
41.34
56.28
121.84
110.68
121.84
110.68
41.34
56.28

รวม
2562
80.12
121.84
547.46
749.42

2561
101.29
110.68
602.51
814.48

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
27. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมและเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตาม
สภาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ยสู งขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 20 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่มี
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
- เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจานวนเงินที่แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินให้กยู้ ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจานวนเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น และเงิ น กู้ยืม ระยะยาว ซึ่ งมี อ ัตราดอกเบี้ ยลอยตัว และบางส่ วนมี อ ัต ราดอกเบี้ ยคงที่ ที่ มี อ ัตรา
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบัญชีมีจานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

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

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

60

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.27
0.32
0.01
0.10
29. สิทธิประโยชน์ จำกกำรได้ รับบัตรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการส่งเสริ ม
การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิ จการที่ ไ ด้รับการส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหัก
ออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วันพ้นกาหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงลงทุนอย่างเคร่ งครัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งอนุมตั ิให้โอนกิจการพร้อมสิ ทธิ ประโยชน์จากการได้รับบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน ให้แก่ผรู ้ ับโอน (บริ ษทั ใหญ่) โดยได้รับการอนุมตั ิการโอนสิ ทธิดงั กล่าวตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2562

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ได้รับการ
ที่ไม่ได้การรับ
รวม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
รายได้จากการขายและบริ การ
89,381,002
26,222,591
115,603,593
รายได้อื่น
124,135
14,211,412
14,335,547
รวมรำยได้
89,505,137
40,434,003
129,939,140
ต้นทุนขาย
40,260,547
20,762,989
61,023,536
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
14,511,707
30,227,400
44,739,107
ต้นทุนทางการเงิน
19,054,614
(7,376,232)
11,678,382
รวมค่ำใช้ จ่ำย
73,826,868
43,614,157
117,441,025
กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
15,678,269
(3,180,154)
12,498,115
(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

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

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ได้รับการ
ที่ไม่ได้การรับ
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
75,612,066
55,970,940
4,395
30,301,101
75,616,461
86,272,041
31,903,861
58,909,691
4,162,214
60,039,509
10,783,291
(5,958,199)
46,849,366
112,991,001
28,767,095
(26,718,960)

รวม
131,583,006
30,305,496
161,888,502
90,813,552
64,201,723
4,825,092
159,840,367
2,048,135

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
30. ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
ภำระผูกพัน

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
7,377,656
6,368,758
6,293,136
7,906,604
13,670,792
14,275,362

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
2,037,656
1,768,758
658,136
1,211,604
2,695,792
2,980,362

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ทาสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั ฯ (ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค(คู่สัญญา)
และบริ ษทั ย่อย (ผูโ้ อน) แก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสาหรับซื้ อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาเพื่อโอนสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้
ซื้ อสิ นทรัพย์โครงการระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากบริ ษทั ใหญ่ในราคาตามบัญชีสุทธิ 38.74 ล้านบาท
ตามหมายเหตุ 13 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และได้รับการอนุมตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการ
ลงทุนให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ 29 ในการโอนโครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้นาหนี้คา้ งชาระที่มีต่อกันจากการซื้อ
โครงการที่เคยเกิดขึ้นในงวด 2560 ตามหมายเหตุ 10 ให้ถือเป็ นการชาระค่าซื้อสิ นทรัพย์ในโครงการที่เกิดขึ้นบางส่วนที่
เหลือบันทึกเป็ นเจ้าหนี้ บริ ษทั ย่อยจานวน 1.92 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ือกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งและซื้อหุ้นในบริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ที่ได้รับสิ ทธ์จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่
PV-PEA 0065/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ กฟภ. รับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า 995 กิ โลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อ
หน่วย ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ขายโครงการพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ฯ พร้อมสิ ทธิ ต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงมี
ข้อผูกพันต่อคู่สัญญาแทนบริ ษทั ย่อยต่อไปตามที่กล่าวในวรรคข้างต้น

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 1
- บริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าสาหรับการรับซื้ อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ได้รับสิ ทธิ์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าตาม
เงื่อนไขเดิมที่ผโู ้ อนได้ทาไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี
- บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ ดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินเพื่อใช้สิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องจ่ายค่าสนับสนุ นโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี
ปี ละ 3.3 ล้านบาท โดยชาระภายหลังที่ผสู ้ นับสนุนโครงการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี (กาหนดชาระค่าใช้สิทธิโดย
แบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน) บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินสนับสนุ นจนสิ้ นสุ ดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จานวนเงิน
ทั้งสิ้น 76.45 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 2
- บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญากับ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ย วกั บ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิ ในการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ทาสัญญาเพื่อซื้ อโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์
โคนมปากช่องจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งซึ่งได้รับสิ ทธิ์ ในการขายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มูลค่า
ซื้อขาย จานวน 294.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิ ทธิในสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิ ม ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PVF2-PEA-018/2559 ใน
ปริ มาณรับซื้อพลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน
2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กบั สหกรณ์โคนม
ปากช่ อง จากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัด หาที่ ดินสาหรับเป็ นที่ ต้ งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ น
โครงการและทาสัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และดาเนินการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตาม
ข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ และสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทาสัญญาเพื่อเช่าที่ดินกับเจ้าที่ดินรายหนึ่งเพื่อใช้เป็ น
ที่ ต้ ั ง โครงการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า เริ่ ม ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 ธั น วาคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2584 (ฉบั บ เดิ ม ลงวัน ที่
14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์ฯ เป็ นผู ้
จ่ายชาระจานวน 26.40 ล้านบาท ชาระเป็ นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาท ส่ วนบริ ษทั ฯ ต้องจ่ายชาระ จานวนเงินรวม
12.00 ล้านบาท แบ่งชาระเป็ นเดือนๆละ 40,008 บาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริ ษทั ฯ มีภาระต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนสิ้นสุ ดสัญญา สรุ ปได้ดงั นี้

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
480,096
1,920,384
8,121,624

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
480,096
1,920,384
8,601,720

หนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ2561 บริ ษทั ย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งค้ า
ประกันโดยหุ้นบุริมสิ ทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561
วงเงินสิ นเชื่อ
-วงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
166.60
31. คดีควำม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที่มีสาระสาคัญดังนี้
บริ ษทั
31.1. บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย จานวนเงินรวม 2.00 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาล
31.2. บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื่อเรี ยกคืนเงินประกัน หมายเหตุ 6 และเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559
บริ ษ ัทฯ ได้ถู กคู่ สั ญญาดังกล่ าวฟ้ องกลับเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย จ านวน 50 ล้านบาท ปั จจุ บัน คดี ความอยู่ระหว่ าง
พิจารณาคดี
31.3. บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งฟ้องเรี ยกร้องเงินค่าหุ้นส่ วนที่เหลือ จานวน 5 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ หัก
ไว้สาหรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการอาคารชุดที่บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื้ อหุ้นทั้งหมดใน
บริ ษทั ย่อย ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ คดีความถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว และทางบริ ษทั ฯได้ชาระหนี้ครบถ้วนเรี ยบร้อย

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
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32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำบัญชี
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้มีการประชุมเรื่ องการ
ปรับโครงสร้างของผูถ้ ือหุ้นในกลุ่มบริ ษทั ย่อยทางอ้อม โดยเสนอให้บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จาหน่ายหุ้นสามัญ
และโอนสิ ทธิ การจานาในหุ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมดให้แก่บริ ษทั โดยที่ประชุมรับทราบและได้
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
33. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
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