บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดเก้ ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่
30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการส าหรั บงวด
สามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิจการ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั กรี น
รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการให้ข ้อสรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทาง
การเงิ นระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้ เชื่ อว่า ข้อมู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลดังกล่ า วไม่ ไ ด้จัด ท าขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

238,392,875.18

222,581,132.76

214,356,187.57

202,289,818.76

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

0.00

100,250,000.00

0.00

100,000,000.00

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น

7

11,499,197.80

6,699,425.91

10,742,875.88

5,443,363.21

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

0.00

0.00

129,100.00

226,750.00

9, 20

0.00

0.00

0.00

5,022,602.74

ลูกหนี้ เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ

10

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

11

214,752,556.74

324,153,397.22

64,553,553.15

143,751,612.42

464,644,629.72

653,683,955.89

289,781,716.60

456,734,147.13

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

76,188,615.43

0.00

76,188,615.43

0.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

0.00

0.00

169,125,676.14

170,113,835.91

เงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น

14

90,070,607.48

35,865,000.00

90,070,607.48

35,865,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

67,968,554.11

43,357,227.60

67,762,766.47

43,070,550.72

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

26,196.82

48,093.58

26,196.82

48,093.58

1,306,445.49

1,450,178.54

62,695.00

164,650.00

235,560,419.33

80,720,499.72

403,236,557.34

249,262,130.21

700,205,049.05

734,404,455.61

693,018,273.94

705,996,277.34

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

17

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย

13,639,464.09

12,800,914.51

9,941,557.41

9,037,010.92

236,773.70

5,001,865.81

0.00

0.00

3,987,259.00

7,103,233.50

55,500.00

120,915.00

324,295.89

312,178.68

324,295.89

312,178.68

0.00

294,650.68

0.00

0.00

18,187,792.68

25,512,843.18

10,321,353.30

9,470,104.60

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

639,046.30

883,805.34

639,046.30

883,805.34

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

2,912,277.23

2,396,942.01

2,893,807.00

2,385,095.00

3,551,323.53

3,280,747.35

3,532,853.30

3,268,900.34

21,739,116.21

28,793,590.53

13,854,206.60

12,739,004.94

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

1,149,760,250.00

1,149,760,250.00

1,149,760,250.00

1,149,760,250.00

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

(670,617,283.10)

(643,472,377.00)

(669,916,345.68)

(655,823,140.62)

678,463,129.92

705,608,036.02

679,164,067.34

693,257,272.40

2,802.92

2,829.06

0.00

0.00

678,465,932.84

705,610,865.08

679,164,067.34

693,257,272.40

700,205,049.05

734,404,455.61

693,018,273.94

705,996,277.34

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว
หุ้นสามัญ 715,020,835 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

รำยได้
รายได้จากการขาย

5,815,720.00

67,940,090.00

690,000.00

719,000.00

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

2,025,515.77

0.00

2,145,515.77

0.00

รายได้อื่น

1,780,044.59

977,114.88

2,041,841.58

1,574,726.08

รวมรำยได้

9,621,280.36

68,917,204.88

4,877,357.35

2,293,726.08

5,195,025.26

61,396,890.00

808,611.94

587,275.05

(1,470,308.99)

(7,364,557.54)

(1,470,308.99)

(7,364,557.54)

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

1,603,166.10

0.00

1,603,166.10

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

1,009,727.57

3,653,684.49

324,733.76

157,391.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

11,222,670.86

14,498,799.47

10,463,277.97

12,512,542.96

0.00

0.00

0.00

30,705.00

12,921.33

242,304.10

12,921.33

16,809.23

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

17,573,202.13

72,427,120.52

11,742,402.11

5,940,165.70

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้

(7,951,921.77)

(3,509,915.64)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

0.00

(528,071.49)

0.00

0.00

(7,951,921.77)

(4,037,987.13)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

0.00

0.00

0.00

0.00

(7,951,921.77)

(4,037,987.13)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

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

(7,951,909.17)

(4,035,951.74)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

(12.60)

(2,035.39)

0.00

0.00

(7,951,921.77)

(4,037,987.13)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

(7,951,909.17)

(4,035,951.74)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

(12.60)

(2,035.39)

0.00

0.00

(7,951,921.77)

(4,037,987.13)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

(0.011)

(0.006)

(0.010)

(0.005)

715,020,835

715,020,835

715,020,835

715,020,835

(0.010)

(0.005)

(0.009)

(0.005)

776,786,076

737,698,156

776,786,076

737,698,156

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

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่ วย : หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่ วย : หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

รำยได้
รายได้จากการขาย

36,271,965.00

382,411,135.00

1,380,000.00

6,571,000.00

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

2,658,830.37

0.00

3,018,830.37

0.00

รายได้อื่น

5,121,970.52

4,000,561.44

15,051,929.72

4,396,998.29

รวมรำยได้

44,052,765.89

386,411,696.44

19,450,760.09

10,967,998.29

32,105,397.40

345,448,738.92

1,572,196.56

5,630,092.89

(5,275,322.63)

(4,250,282.98)

(5,275,322.63)

(4,250,282.98)

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

2,454,871.03

0.00

2,454,871.03

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

4,635,541.39

17,811,335.25

708,843.34

2,272,440.21

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

37,235,487.77

57,020,642.34

34,041,653.68

45,898,688.95

0.00

35,000,000.00

0.00

35,084,691.19

41,723.17

4,413,810.45

41,723.17

526,886.81

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

71,197,698.13

455,444,243.98

33,543,965.15

85,162,517.07

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้

(27,144,932.24)

(69,032,547.54)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

0.00

(2,906,648.37)

0.00

0.00

(27,144,932.24)

(71,939,195.91)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

0.00

0.00

0.00

0.00

(27,144,932.24)

(71,939,195.91)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-4บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

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

(27,144,906.10)

(71,935,130.10)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

(26.14)

(4,065.81)

0.00

0.00

(27,144,932.24)

(71,939,195.91)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

(27,144,906.10)

(71,935,130.10)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

(26.14)

(4,065.81)

0.00

0.00

(27,144,932.24)

(71,939,195.91)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

(0.038)

(0.113)

(0.020)

(0.116)

715,020,835

637,495,056

715,020,835

637,495,056

(0.035)

(0.107)

(0.018)

(0.111)

776,786,076

669,322,978

776,786,076

669,322,978

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

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่ วย : หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่ วย : หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 9 เดือน :
เพิม่ ทุนระหว่างงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ณ วันซื้อ
27.1
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

585,496,058.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 9 เดือน :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

จัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย
624,225,739.00
9,833,839.02

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(522,145,825.54)

697,409,810.48

(1,640,252.46)

695,769,558.02

ยังไม่ ได้ จัดสรร

129,524,777.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(71,935,130.10)

129,524,777.00
(71,935,130.10)

0.00
(4,065.81)

129,524,777.00
(71,939,195.91)

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

0.00
(594,080,955.64)

0.00
754,999,457.38

1,887.78
(1,642,430.49)

1,887.78
753,357,026.89

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(643,472,377.00)

705,608,036.02

2,829.06

705,610,865.08

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

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

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

(26.14)
2,802.92

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
(หน่ วย : บำท)
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

และชำระแล้ ว

มูลค่ำหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

585,496,058.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(519,495,894.44)

700,059,741.58

129,524,777.00

0.00

0.00

0.00

129,524,777.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(74,194,518.78)
(593,690,413.22)

(74,194,518.78)
755,389,999.80

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(655,823,140.62)

693,257,272.40

0.00

0.00

0.00

(14,093,205.06)

(14,093,205.06)

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(669,916,345.68)

679,164,067.34

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 9 เดือน :
เพิม่ ทุนระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 9 เดือน :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้ ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

(27,144,932.24)

(69,032,547.54)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

3,975,623.82

2,720,266.23

3,851,029.48

2,522,297.20

0.00

34,633,593.86

0.00

35,084,691.19

(5,275,322.63)

(4,250,282.98)

(5,275,322.63)

(4,250,282.98)

29,991.77

1,223,177.76

29,991.77

1,223,177.76

0.00

0.00

988,159.77

0.00

สิ นทรัพย์ตดั บัญชี

779,089.25

1,033,369.54

0.00

0.00

หนี้สินตัดบัญชี

(859,277.81)

(1,334,651.54)

(120,915.00)

0.00

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

655,961.22

1,059,527.00

649,338.00

933,894.75

41,723.17

4,336,011.37

41,723.17

526,886.81

0.00

0.00

(9,405,154.28)

0.00

(3,115,986.40)

(3,596,465.33)

(3,045,669.62)

(3,441,021.50)

(30,913,129.85)

(33,208,001.63)

(26,380,024.40)

(41,594,875.55)

(4,777,414.08)

1,982,156.80

(4,847,827.83)

1,681,795.05

0.00

0.00

97,650.00

(204,691.19)

30,690,414.36

323,374,137.33

487,633.15

(9,282,611.43)

0.00

169,916.00

0.00

169,916.00

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

143,955.00

775,335.00

101,955.00

5,535.00

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

838,549.58

(20,396,177.08)

904,546.49

(9,958,605.01)

(2,258,562.50)

(37,435,518.00)

55,500.00

(178,000.00)

รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขำดทุน(โอนกลับ)จำกกำรลดมูลค่ำของต้นทุน
พัฒนำโครงกำร
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้อจะขำย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดเก้ ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

(140,626.00)

(215,460.00)

(140,626.00)

0.00

(41,723.17)

(5,493,260.24)

(41,723.17)

(526,886.81)

(785,355.22)

(3,875,597.01)

(140,720.37)

(108,032.33)

(7,243,891.88)

225,677,531.17

(29,903,637.13)

(59,996,456.27)

100,250,000.00

(30,000,000.00)

100,000,000.00

(30,000,000.00)

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

(36,329,900.16)

0.00

(38,000,000.00)

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น

(54,205,607.48)

0.00

(54,205,607.48)

0.00

เงินให้กยู้ มื บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

(85,000,000.00)

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ำประกัน

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

รับชำระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

5,000,000.00

50,000,000.00

(20,802,117.63)

(467,783.00)

(20,758,412.53)

(291,877.00)

0.00

(44,512.00)

0.00

(44,512.00)

4,205.61

4,674,766.36

4,205.61

4,674,766.36

0.00

0.00

9,405,154.28

0.00

2,805,021.93

3,794,136.58

2,757,307.89

3,493,624.25

28,051,502.43

41,626,707.78

42,202,647.77

4,832,001.61

จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลอื่น

(4,763,226.30)

(9,026,052.29)

0.00

0.00

จ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(232,641.83)

(4,722,673.38)

(232,641.83)

(4,722,673.38)

จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว

0.00

(360,033,801.31)

0.00

(48,274,801.31)

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน

0.00

129,524,777.00

0.00

129,524,777.00

เงินสดสุ ทธิได้ มำ(ใช้ ไป)ในกิจกรรมจัดหำเงิน

(4,995,868.13)

(244,257,749.98)

(232,641.83)

76,527,302.31

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

15,811,742.42

23,046,488.97

12,066,368.81

21,362,847.65

222,581,132.76
238,392,875.18

174,752,499.87
197,798,988.84

202,289,818.76
214,356,187.57

160,558,128.81
181,920,976.46

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนกรณี เกษียณอำยุ
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำ(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดำเนินงำน

2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ ครำว

เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
เงินสดรับจำกเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มำ(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่ อ
สำหรับงวดเก้ ำเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน

: บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่
0107548000587 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2548
: 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
: ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ต้ งั บริ ษทั สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึ้นตามรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทาง
การบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด เพื่อ
ให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
ดังนั้น การใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้น รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ ยวข้อง
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-23. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
บริษทั
ลักษณะธุรกิจ
30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

รับจ้างจัดงานจัดคอนเสิ ร์ตและจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ ยวกับพลังงาน
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

99.99

99.99

99.99
99.99

99.99
99.99

3.2 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยในการจัดทางบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน
4. นโยบำยบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาโดยใช้นโยบายการบัญชีและวีธีการคานวณเช่นเดียวกับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

47,237.25
370,555.82
225,715,358.30

54,505.00
446,307.71
222,080,320.05

39,415.00
10,060.00
214,306,712.57

45,738.00
10,000.00
202,234,080.76

เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

12,259,723.81
238,392,875.18

0.00
222,581,132.76

0.00
214,356,187.57

0.00
202,289,818.76

6. เงินลงทุนชั่ วครำว
งบการเงินรวม
เงินฝากประจา 5 เดือน

(หน่ วย : บำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
0.00 100,250,000.00
0.00 100,000,000.00

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

-37. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
7.1 ลูกหนี้ การค้า
7.2 ลูกหนี้ อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

2,242,668.52

2,392,677.15

2,242,668.52

2,392,677.15

9,256,529.28
11,499,197.80

4,306,748.76
6,699,425.91

8,500,207.36
10,742,875.88

3,050,686.06
5,443,363.21

7.1 ลูกหนี้ การค้า ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้การค้า

32,728,581.46

46,256,979.03

29,460,669.66

42,989,067.23

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

(30,485,912.94)
2,242,668.52

(43,864,301.88)
2,392,677.15

(27,218,001.14)
2,242,668.52

(40,596,390.08)
2,392,677.15

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ
โดยนับจากวันที่ที่ครบกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

2,242,668.52

2,392,677.15

2,242,668.52

2,392,677.15

30,485,912.94
32,728,581.46

43,864,301.88
46,256,979.03

27,218,001.14
29,460,669.66

40,596,390.08
42,989,067.23

7.2 ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,237,315.32

814,523.05

1,169,821.64

787,152.51

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

1,968,758.00

1,605,297.00

1,619,477.00

1,605,297.00

อื่น ๆ

6,050,455.96
9,256,529.28

1,886,928.71
4,306,748.76

5,710,908.72
8,500,207.36

658,236.55
3,050,686.06

รวม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

-48. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า

100,000.00

226,750.00

ลูกหนี้อื่น

404,386.08

375,286.08

504,386.08

602,036.08

(375,286.08)

(375,286.08)

129,100.00

226,750.00

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
9. เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรับจากบริษทั ย่ อย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินให้กูย้ มื

39,350,000.00

44,350,000.00

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,762,917.82

1,785,520.56

รวม

41,112,917.82

46,135,520.56

(41,112,917.82)

(41,112,917.82)

0.00

5,022,602.74

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ มื กับบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง มีรายละเอียดดังนี้
แห่ งที่ 1 เงินกูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 41.11 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ย่อยมีผลประกอบขาดทุนและหยุดประกอบ
กิจการ บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและหยุดคิดดอกเบี้ย
แห่ งที่ 2 เงินกูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 5.02 ล้านบาท และเป็ นการกูย้ มื ในปี 2559 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5
ต่อปี ในไตรมาส 1/2560 ได้รับชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทั้งจานวน

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

-510. ลูกหนีเ้ งินมัดจาและเงินประกันโครงการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
10.1 ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
10.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ

46,000,000.00
35,000,000.00
81,000,000.00
(81,000,000.00)
0.00

46,000,000.00
35,000,000.00
81,000,000.00
(81,000,000.00)
0.00

10.1 ลูกหนีเ้ งินมัดจาค่ าซื้อทีด่ นิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้เงินมัดจา จานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ที่
เกิดจากการโอนสิ ทธิ เงินมัดจาค่าที่ดินให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ง ซึ่งครบกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื่อขอเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่าย
เป็ นงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชาระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
10.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัย ให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินประกันสาหรับโครงการดังกล่าว จานวน
35 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดีเรี ยกคืนเงินประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ จึงบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวน
11. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ต้นทุนค่าที่ดิน
82,260,408.61 151,938,667.61
54,279,791.61 118,279,791.61
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

146,338,453.12
228,598,861.73
(13,846,304.99)
214,752,556.74

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

205,338,505.43
357,277,173.04
(33,123,775.82)
324,153,397.22

24,120,066.53
78,399,858.14
(13,846,304.99)
64,553,553.15

58,595,596.63
176,875,388.24
(33,123,775.82)
143,751,612.42

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

-6การเปลี่ ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม

กิจการ

324,153,397.22

143,751,612.42

565,025.36

234,605.73

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด

(31,680,469.44)

(1,147,268.60)

ลดลงจากการโอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า

(97,562,867.23)

(97,562,867.23)

5,275,322.63

5,275,322.63

14,002,148.20
214,752,556.74

14,002,148.20
64,553,553.15

คงเหลือ ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

โอนกลับ(หัก) ค่าเผื่อการลดมูลค่า
โอนค่าเผื่อจากการลดมูลค่าเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

ตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 บริ ษทั ฯ ได้นาโครงการอาคารชุดบางส่ วนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน
97.56 ล้านบาท จากเดิม บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขาย เปลี่ ยนเป็ นให้เช่าแทน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกโอนต้นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 91.16 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 12 ) และ
ทรัพย์สินเพื่อให้บริ การจานวน 6.83 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 15 )
12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
คงเหลือ ณ วันต้นงวด

0.00

เพิม่ ขึ้น-โอนมาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย :
- ราคาทุน

91,159,636.20

- ค่าเผื่อการด้อยค่า

(14,002,148.20)

สุ ทธิ

77,157,488.00

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

(968,872.57)
76,188,615.43

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

-713. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้
ทุนที่เรียกชำระแล้ ว

สั ดส่ วนกำรถือหุ้นของบริษทั ฯ

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
พันบำท

พันบำท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

30,000.00

30,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

20,000.00

20,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

150,000.00

150,000.00

99.99

99.99
(หน่ วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
30 กันยำยน 2560

ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

รำคำทุนสุ ทธิ

31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

29,999,960.00

29,999,960.00

(29,999,960.00)

(29,999,960.00)

0.00

0.00

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

19,999,960.00

19,999,960.00

(10,874,283.86)

(9,886,124.09)

9,125,676.14

10,113,835.91

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

160,000,000.00

160,000,000.00

0.00

0.00

160,000,000.00

160,000,000.00

209,999,920.00

209,999,920.00

(40,874,243.86)

(39,886,084.09)

169,125,676.14

170,113,835.91

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง เนื่องจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีผล
ประกอบการขาดทุนเกินทุนและหยุดประกอบกิจการชัว่ คราว และบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันหลายปี
14. เงินลงทุนระยะยำวในบริษทั อื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
14.1 เงินลงทุนในห้นสามัญ

35,865,000.00

35,865,000.00

35,865,000.00

35,865,000.00

14.2 เงินลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

54,205,607.48

0.00

54,205,607.48

0.00

90,070,607.48

35,865,000.00

90,070,607.48

35,865,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

-814.1 เงินลงทุนในห้นสามัญ

ทุนที่เรียกชำระแล้ ว

สั ดส่ วนกำรถือหุ้นของบริษทั ฯ

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
พันบำท

พันบำท

บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด

600,000.00

600,000.00

20.00

20.00

บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด

500,000.00

500,000.00

9.00

9.00

0.00

17,800.00

0.00

89.00

บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด

ร้ อยละ

ร้ อยละ

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559
ราคาทุนของเงินลงทุน :บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

0.00

0.00

0.00

17,800,000.00

185,000,000.00

185,000,000.00

185,000,000.00

202,800,000.00

บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด (ตามวิธีส่วนได้เสี ย) ปิ ดกิจการ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น

(149,135,000.00) (149,135,000.00) (149,135,000.00) (166,935,000.00)
35,865,000.00

35,865,000.00

35,865,000.00

35,865,000.00

ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั ที่ปิดกิจการได้ชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นแล้ว บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตัดเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนออกจาก
บัญชีแล้วทั้งจานวน
14.2 เงินลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ตามรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ซ้ือกิจการโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จาก
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ในการขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
รวม 19 ล้านบาท บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ และทาสัญญาซื้อขายแผงโซล่าร์ เซลล์พร้อมอุปกรณ์จานวน 54.20 ล้านบาท ที่ติดอยูบ่ น
สิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในการผลิตและขายไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยบริ ษทั ฯ ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างครบถ้วน ยกเว้นการโอนสิ ทธิ์ในการขายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าตามหนังสื อแจ้ง
ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่ งสิ ทธิ์ ในการขายพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวโอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีความประสงค์ที่จะลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
โซล่าร์เซล บริ ษทั ฯ จึงดาเนินการขายสิ นทรัพย์แผงโซล่าร์ เซลล์พร้อมอุปกรณ์สาหรับโครงการพลังงานจานวน 54.20 ล้านบาท คืนให้กลับผูข้ ายเดิมซึ่ ง
รับสิ ทธิ์ดังกล่าวและเปลี่ยนเป็ นเข้าลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ได้รับสิ ทธิ์ดงั กล่าวแทน

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

-915. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
43,357,227.60
43,070,550.72
20,802,117.63
20,758,412.53
6,828,260.75
6,828,260.75
(34,197.38)
(34,197.38)
(2,984,854.49)
(2,860,260.15)
67,968,554.11
67,762,766.47

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
โอนมาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
จาหน่ายระหว่างงวด
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างจานวนเงินรวม 19 ล้านบาท กับผูข้ าย
2 ราย และทาสัญญาซื้อขายสิ นทรัพย์สาหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามหมายเหตุ 14)
16. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
48,093.58
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด
(21,896.76)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
26,196.82
17. เจ้าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
6,936.75
428,733.95
3,894,157.48
6,797,113.26
2,941,256.60
13,639,464.09

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

3,118,170.97
6,712,997.76
2,541,011.83
12,800,914.51

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
6,936.75
428,733.95
.
1,335,157.07
506,550.92
5,976,605.50
5,912,215.00
2,622,858.09
2,189,511.05
9,941,557.41
9,037,010.92

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

- 10 18. หนีส้ ินตามสั ญญาเช่ าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ

2,698,000.00

2,698,000.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(1,847,387.29)

(754,141.91)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

850,612.71

1,943,858.09

จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ปี

365,820.00

365,820.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

670,670.00

731,640.00

0.00

213,395.00

1,036,490.00

1,310,855.00

(73,147.81)

(114,870.98)

963,342.19

1,195,984.02

เกิน 3 ปี ขึ้นไป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

963,342.19

1,195,984.02

(324,295.89)

(312,178.68)

639,046.30

883,805.34

หัก ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี )

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

- 11 19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ
และอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ผลประโยชน์พนักงานต้นงวด

2,396,942.01

1,273,466.00

2,385,095.00

1,173,902.00

614,410.47

1,312,209.00

608,136.00

1,188,495.00

41,550.75

60,727.01

41,202.00

56,698.00

หัก ลดลงจากพนักงานลาออก

(140,626.00)

(249,460.00)

(140,626.00)

(34,000.00)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่บนั ทึก
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

2,912,277.23

2,396,942.01

2,893,807.00

2,385,095.00

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

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

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
ลักษณะรายการค้า

นโยบายในการกาหนดราคา

รายได้คา่ เช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ

อัตราร้ อยละ 3-5 ต่อปี
หุ ้นละ 62.70 บาท

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

- 12 รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่
31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
รวม

100,000.00

226,750.00

100,000.00

226,750.00

404,386.08

375,286.08

(375,286.08)

(375,286.08)

29,100.00

0.00

ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึน้

ลดลง

30 กันยายน 2560

บริษัท กรี น พลัส แอสเซท จากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ

39,350,000.00

0.00

0.00

39,350,000.00

1,762,917.82

0.00

0.00

1,762,917.82

5,000,000.00

0.00

(5,000,000.00)

0.00

22,602.74

6,849.32

(29,452.06)

0.00

46,135,520.56

6,849.32

(5,029,452.06)

41,112,917.82

(41,112,917.82)

0.00

0.00

(41,112,917.82)

5,022,602.74

6,849.32

(5,029,452.06)

0.00

บริษัท โอริน พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

- 13 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีสาระสาคัญรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด
สามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
60,000.00
60,000.00
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
60,000.00
20,000.00
รายได้-ค่าบริ การ
934,579.44
280,373.82
ดอกเบี้ยรับ
0.00
563,561.65
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีสาระสาคัญรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวด
เก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
180,000.00
180,000.00
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
180,000.00
20,000.00
รายได้-ค่าบริ การ
1,495,327.11
560,747.65
ดอกเบี้ยรับ
6,849.32
937,534.25
เงินปั นผลรับ
9,405,154.28
0.00
21. ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนไว้ในปี 2558 โดยมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุ คงเหลือ ประกอบด้วย
หน่ วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4
รวม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

165,974,332
165,974,332

165,974,332
165,974,332

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

- 14 ในไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 3/2559 ไม่มีการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดการ
ครบกาหนด ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิได้โดย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1 บาท โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
22.ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)

(7,951,909.17)

(4,035,951.74)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

(0.011)

(0.006)

(0.010)

(0.005)

จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี่งไม่แตกต่างจากขั้นพื้นฐาน)

(7,951,909.17)

(4,035,951.74)

(6,865,044.76)

(3,646,439.62)

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

715,020,835.00

61,765,240.84

22,677,320.68

61,765,240.84

22,677,320.68

776,786,075.84

737,698,155.68

776,786,075.84

737,698,155.68

(0.010)

(0.005)

(0.009)

(0.005)

จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
หุ้นที่เสมือนเพิม่ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

- 15 ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(27,144,906.10)

(71,935,130.10)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

715,020,835.00

637,495,056.07

715,020,835.00

637,495,056.07

(0.038)

(0.113)

(0.020)

(0.116)

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(27,144,906.10)

(71,935,130.10)

(14,093,205.06)

(74,194,518.78)

715,020,835.00

637,495,056.07

715,020,835.00

637,495,056.07

61,765,240.84

31,827,921.98

61,765,240.84

31,827,921.98

776,786,075.84

669,322,978.05

776,786,075.84

669,322,978.05

(0.035)

(0.107)

(0.018)

(0.111)

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี่งไม่แตกต่างจากขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
หุ้นที่เสมือนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

- 16 23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จากโครงการอาคารชุด 2 แห่ ง และรายได้จากการให้เช่าและบริ การ โดยข้อมูลทางการเงิน
จาแนกตามประเภทธุรกิจ สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม

2560

2559

รายได้จากการขายและบริ การ

5.82

67.94

2.03

0.00

0.00

0.00

7.84

67.94

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

0.62

6.55

0.42

0.00

0.00

0.00

1.04

6.55

(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์

1.47

7.36

รายได้อื่น

1.78

0.98

(12.23)

(18.15)

0.00

0.00

(0.01)

(0.24)

0.00
(7.95)

(0.53)
(4.03)

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม

2560

2559

รายได้จากการขายและบริ การ

0.69

0.72

2.15

0.00

0.00

0.00

2.84

0.72

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

(0.12)

0.14

0.54

0.00

0.00

0.00

0.42

0.14

(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์

1.47

7.36

รายได้อื่น

2.04

1.57

(10.79)

(12.67)

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน

0.00

(0.03)

(0.01)

(0.02)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

0.00
(6.87)

0.00
(3.65)

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 17 จาแนกตามประเภทธุรกิจ สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560
รายได้จากการขายและบริ การ

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม

2560

2559

36.27

382.41

2.66

0.00

0.00

0.00

38.93

382.41

4.17

36.96

0.20

0.00

0.00

0.00

4.37

36.96

(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์

5.28

4.25

รายได้อื่น

5.12

4.00

(41.87)

(74.83)

0.00

(35.00)

(0.04)
0.00
(27.14)

(4.41)
(2.91)
(71.94)

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม

2560

2559

รายได้จากการขายและบริ การ

1.38

6.57

3.02

0.00

0.00

0.00

4.40

6.57

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

(0.19)

0.94

0.56

0.00

0.00

0.00

0.37

0.94

5.28

4.25

รายได้อื่น

15.05

4.40

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(34.75)

(48.17)

0.00

(35.08)

(0.04)

(0.53)

0.00
(14.09)

0.00
(74.19)

(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์

หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 18 -

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที่รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

รวม

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

48.97

43.35

0.00

0.00

19.00

0.00

67.97

43.35

0.00

0.00

76.19

0.00

0.00

0.00

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.21

0.00

54.21

0.00

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

501.85

691.05

สิ นทรัพย์รวม

48.97

43.35

76.19

0.00

73.21

0.00

700.21

734.40

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการพลังานแสงอาทิตย์

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

รวม

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

48.76

43.07

0.00

0.00

19.00

0.00

67.76

43.07

0.00

0.00

76.19

0.00

0.00

0.00

76.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.21

0.00

54.21

0.00

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

494.86

662.93

สิ นทรัพย์รวม

48.76

43.07

76.19

0.00

73.21

0.00

693.02

706.00

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการพลังานแสงอาทิตย์

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
(

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 19 24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง
สัญญาเช่าทรัพย์สินและบริ การอื่น จานวน 2.26 ล้านบาท และจานวน 21.23 ล้านบาท ตามลาดับ
25. คดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที่มี
สาระสาคัญดังนี้
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย และอดีต
กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท และจานวนเงินรวม
4.68 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานแล้วจึงได้ยนื่ คัดค้านคาฟ้อง ปัจจุบนั
ศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่าความเสี ยหายจานวน 0.35 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ ส่วนคดีที่อดีตกรรมการ
ผูจ้ ดั การฟ้องร้องอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและสื บพยานโจทก์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สญ
ั ญาเพื่อเรี ยก
คืนเงินประกัน หมายเหตุ 10 และเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ถูกคู่สญ
ั ญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้ องค่า
เสี ยหาย จานวน 50 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งฟ้อง
เรี ยกร้ องเงินค่าหุน้ ส่วนที่เหลือ จานวน 5 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ หักไว้สาหรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่าย
สาหรับโครงการอาคารชุดที่บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื้อหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพื่อ
เรี ยกค่าความเสี ยหาย จากโจทก์ เป็ นจานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1 ได้ฟ้องดาเนินคดีบริ ษทั แห่งหนึ่งให้
จ่ายคืนค่าดาเนินการเป็ นตัวแทนในการจัดหาศิลปิ นเกาหลีที่มีชื่อเสี ยงมาแสดงคอนเสิ ร์ต ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินไปแล้ว
บางส่วนจานวน 1.88 ล้านบาท เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจึงไม่สามารถจัดแสดงคอนเสิ ร์ตได้ แต่บริ ษทั
ดังกล่าวฟ้องแย้งว่า ไม่ได้ผิดสัญญาเนื่องจากได้ดาเนินการตามสัญญาครบถ้วน และทางศิลปิ นเกาหลีเป็ นห่วงความไม่
ปลอดภัยจึงได้ยกเลิกการแสดง นอกจาก นี้บริ ษทั คู่กรณี ไม่คืนเงินแล้วยังเรี ยกร้ องเงินค่าดาเนินการส่วนที่เหลืออีกจานวน
1.90 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จ่ายชาระ บริ ษทั ย่อยจึงได้บนั ทึกตั้งค่าดาเนินการที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มทั้งจานวน
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างรอคาพิพากษาศาลฎีกา

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

- 20 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2 ถูกผูท้ าสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด
หลายรายฟ้องดาเนินคดีแพ่งและคดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขในการโอนกรรมสิ ทธิ์ จากลูกหนี้ตามสัญญา
จะซื้อจะขายอาคารชุด เรี ยกคืนเงินจองพร้อมดอกเบี้ย จานวน 1.62 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายคืนเงินและถูก
ถอนฟ้องแล้ว จานวนเงินรวม 0.97 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจานวน 0.65 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้ องจากอดีตพนักงาน 1 ราย เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้าง
ไม่เป็ นธรรมจานวนเงินรวม 10.53 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
26. เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ที่คา้ งชาระมานาน
แล้ว เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ ซึ่งไม่ได้มีการทาสัญญาป้องกัน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนีก้ ารค้ า

เจ้าหนีก้ ารค้ า

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เยน

0.00

45,128,500.00

0.00

0.00

27. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
27.1 การลงทุนซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และได้นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยเข้ามารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ต้นงวด ด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้สินในแต่ละรายการ ส่ วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ลงทุนจานวน 18.42 ล้านบาท จะแสดงเป็ นส่วนเกินจากราคาซื้อสูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม และมีเงินสดจ่ายซื้อสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินสดรับใน
บริ ษทั ย่อยณวันซื้อ ในงบกระแสเงินสดแสดงเป็ นเงินสดจ่ายซื้อสุทธิในบริ ษทั ย่อยจานวน 36.33 ล้านบาท

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

- 21 27.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันที่เพิ่มขึ้นจานวน 5 ล้านบาท
เกิดจากการหักค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูข้ ายเงินลงทุนดังกล่าว เพื่อประกันความเรี ยบร้ อยของโครงการอาคารชุด
ที่เป็ นของบริ ษทั ย่อยให้พร้อมโอนให้แก่ลูกค้า
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

