บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษ ทั ”) และของเฉพำะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น เฉพำะกิ จ กำร และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุ
สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็ น ว่ำ งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรข้ำงต้น นี้ แ สดงฐำนะกำรเงิ น รวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรดำเนิ นงำนรวม และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ ตำม
ควำมรั บผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่
ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำใน
บริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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การแสดงมูลค่ าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริ มทรัพย์ เพื่อขาย
ตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10 บริ ษทั ย่อย มีโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ซ่ ึ งมียอดตำมบัญชี ใน
งบกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 จำนวนรวม 142.46 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นจำนวนที่ มีนัยส ำคัญ ในงบ
กำรเงิ น ได้ถู ก แสดงมู ล ค่ ำตำมวิ ธี ร ำคำทุ น หรื อ มู ล ค่ ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รั บ แล้ว แต่ มู ล ค่ ำ ใดจะต่ ำ กว่ ำ โดยโครงกำร
คอนโดมิเนี ยมดังกล่ำวมีจำนวนหลำยยูนิตเป็ นโครงกำรที่คำ้ งมำนำน และมียอดขำยค่อนข้ำงน้อยอำจส่ งผลให้กำร
แสดงมูลค่ ำสิ นค้ำคงเหลื อตำมวิธีรำคำทุ นหรื อมู ลค่ ำสุ ทธิ ที่จะรั บแล้วแต่ มูลค่ ำใดจะต่ ำกว่ำต้องใช้ดุลยพิ นิจและ
ประมำณกำรที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรในกำรวัดมูลค่ำ ซึ่ งดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรประกอบด้วย กำรตั้งรำคำ
ขำย กำรประมำณในกำรให้ส่วนลดหรื อวิธีกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดกำรขำยในอนำคต ซึ่ ง
ข้อสมมติฐำนที่ฝ่ำยบริ หำรใช้ในเรื่ องดังกล่ำวจะส่ งผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือและค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำก
ประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ (ถ้ำมี) ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่ อมัน่ เกีย่ วกับการแสดงมูลค่ าต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขายโดย
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรและนโยบำยกำรตั้งรำคำขำยของฝ่ ำยบริ หำร และนโยบำยส่ งเสริ มกำรขำยที่
จะผลักดันกำรขำยให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ฝ่ำยบริ หำรได้คำดกำรณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับรำคำที่คำดว่ำจะขำยในอนำคต
• ตรวจสอบรำคำขำยจริ งในอดีตของโครงกำรดังกล่ำวแล้วนำมำเปรี ยบเทียบกับรำคำขำยในปัจจุบนั
• สอบทำนรำยงำนกำรประเมิ น รำคำสิ นทรั พ ย์ที่จดั ทำโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญ เพื่ อดู ควำมสมเหตุ ส มผลเกี่ ยวกับ
สมมติฐำนและข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
• กำรพิจำรณำควำมรู ้ควำมสำมำรถของผูเ้ ชี่ยวชำญและควำมอิสระ
การตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีเ้ งินประกันและเงินจ่ ายล่ วงหน้ า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงิน
มัดจำโครงกำรและเงินมัดจำค่ำซื้ อที่ ดิน จำนวน 81 ล้ำนบำทและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ น้ ในงบบริ ษทั ย่อยจำนวน 19
ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้ นในงบกำรเงินรวม 100 ล้ำนบำท ซึ่ งกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตอ้ งอำศัย
ข้อสมมติ ฐำนหลำยประกำร ดังนั้น ผูบ้ ริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรพิจำรณำข้อสมมติ ฐำนดังกล่ำว
สำหรับกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหำในกำรจ่ำยคืนเงินมัดจำ กำรประมำณค่ำเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญดังกล่ำวมีนยั สำคัญ เนื่ องจำก เป็ นจำนวนที่มีนยั สำคัญ ดังนั้นอำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำ
ของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
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กำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ และได้ประเมินข้อสมมติฐำนและวิธีกำรที่บริ ษทั ฯใช้ในกำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี้โดยกำร
• ทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ รวมถึงสอบทำนควำมสม่ำเสมอ
ของกำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว และเหตุผลสำหรับกำรรับรู ้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ำ
• วิเครำะห์ขอ้ มูลระยะเวลำค้ำงชำระและกำรเคลื่อนไหวของลูกหนี้ กำรค้ำเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ ที่มีขอ้ บ่งชี้
ว่ำมีกำรรับเงินที่ชำ้ กว่ำปกติ
• สอบทำนรำยกำรกำรรับชำระหนี้ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
• พิจำรณำลูกหนี้กำรค้ำที่มีขอ้ โต้แย้งทำงกฎหมำยและผิดนัดในข้อตกลงและสัญญำที่เกี่ยวข้อง
• ส่ งจดหมำยขอควำมเห็นจำกทนำยควำมที่รับผิดชอบฟ้ องลูกหนี้ รำยดังกล่ำววิเครำะห์ถึงโอกำสที่จะได้รีบ
ชำระคืนจำกลูกหนี้
การซื้ อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
ตำมที่ ก ล่ ำวไว้ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ข้อ 11 และข้อ 32.1 ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯได้ซ้ื อ สิ น ทรั พ ย์ที่ เป็ น
โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์จำกกลุ่มกิจกำรแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่ำกำรลงทุนที่จ่ำยซื้ อจำนวน 74.15 ล้ำนบำทโดยกำร
ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ด ังกล่ ำวบริ ษ ัท ฯถื อ เป็ นกำรซื้ อ กิ จกำรเนื่ อ งจำกบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ด ำเนิ น กิ จ กำรพลังงำน
แสงอำทิ ตย์ต่อพร้อมสิ ทธิ์ ในกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำพลังงำนจำกแสงอำทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำที่มีกบั กำรไฟฟ้ ำ
ส่ วนภู มิภำคโดยกำรรั บโอนกิ จกำรดังกล่ำวมี เงิ นจ่ ำยซื้ อที่ สูงกว่ำมูลค่ ำสิ นทรัพย์ที่ได้มำจำนวน 149,910.41 บำท
บริ ษทั ฯได้แสดงเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์หลักของธุ รกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ผบู ้ ริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงสมเหตุผล
ถึงกำรซื้ อทรัพย์สินดังกล่ำวว่ำมีเนื้ อหำสำคัญว่ำเป็ นกำรซื้ อทรัพย์สินหรื อซื้ อธุ รกิจและเรื่ องดังกล่ำวมีสำระสำคัญต่อ
กำรดำเนินงำนในธุรกิจใหม่สำหรับกลุ่มกิจกำร
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่ อมั่น เกีย่ วกับความถูกต้ องในการบันทึกบัญชีของซื้ อกิจการโดย
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เนื้ อหำสำคัญในกำรซื้ อกิ จกำรและหลักกำรบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง ตรวจสอบ
หลักฐำนสำคัญในกำรซื้ อทรัพย์สินกำรโอนสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำงๆ
• ประเมินดุลยพินิจสำคัญในกำรตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจพลังงำน
• ตรวจสอบมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่ได้มำกับรำยงำนกำรประเมินรำคำของผูป้ ระเมินอิสระ
• สอบทำนรำยงำนกำรประเมิ นรำคำสิ นทรั พ ย์ที่จดั ทำโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญ เพื่ อดู ค วำมสมเหตุ ส มผลเกี่ ยวกับ
สมมติฐำนและข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
• ตรวจสอบที่โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์

-4ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรำยงำนนั้น) ข้ำพเจ้ำ
คำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้
ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่ เกี่ ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรคื อ กำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่ มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระส ำคัญ ข้ำ พเจ้ำ ต้อ งสื่ อ สำรเรื่ อ งดังกล่ ำ วกับ ผู ม้ ี ห น้ำ ที่ ก ำกับ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ผู ม้ ี ห น้ำ ที่ ในกำรก ำกับ ดู แ ล
ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเหล่ำนี้ โดย
ถูกต้องตำมที่ ค วร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บผิด ชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุ มภำยในที่ ผูบ้ ริ หำร
พิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั
ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำร
บัญ ชี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ นงำนต่ อเนื่ อ ง เว้น แต่ ผูบ้ ริ ห ำรมี ค วำมตั้งใจที่ จะเลิ กบริ ษ ทั หรื อหยุด ด ำเนิ น งำนหรื อไม่
สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำด และถื อว่ำมี สำระสำคัญเมื่ อคำดกำรณ์ อย่ำงสมเหตุ สมผลได้ว่ำ
รำยกำรที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมี ผลต่ อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้
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ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิ นรวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ไม่ ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ต หรื อข้อผิ ดพลำด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อควำมเสี่ ยงเหล่ ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ เพี ยงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชี และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำร
• สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร และ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ำมี ควำมไม่แน่ นอนที่ มีสำระสำคัญ ที่ เกี่ ยวกับเหตุ กำรณ์ หรื อ
สถำนกำรณ์ ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำว
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ โดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ นรวมและงบ
กำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพี ยงพอ ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้ นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ให้
มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงิ นของกิ จกำรภำยในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำงกำรควบคุ ม ดู แ ล และกำรปฏิ บัติ งำนตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้ำ พเจ้ำเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลในเรื่ องต่ ำงๆ ที่ สำคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมที่ ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสำคัญที่ พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสำคัญใน
ระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำพบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สำรกับ ผูม้ ี ห น้ำที่ ในกำรกำกับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ควำมสั มพัน ธ์ ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมี เหตุผลที่ บุคคลภำยนอกอำจพิ จำรณำว่ำกระทบต่ อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ อ งที่ สื่ อ สำรกับ ผูม้ ี ห น้ำที่ ใ นกำรกำกับดู แ ล ข้ำพเจ้ำได้พิ จำรณำเรื่ องต่ ำง ๆ ที่ มีนัยส ำคัญ มำกที่ สุ ด ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ

2560

2559

2560

2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

213,058,723.57

222,581,132.76

190,685,488.05

202,289,818.76

เงินลงทุนชัว่ คราว

5

0.00

100,250,000.00

0.00

100,000,000.00

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

6

12,375,097.93

6,699,425.91

7,821,727.44

5,443,363.21

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นมุนเวียนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

0.00

0.00

183,868.34

226,750.00

8, 20

0.00

0.00

0.00

5,022,602.74

ลูกหนี้ เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ

9

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

10

211,822,117.50

324,153,397.22

64,525,496.56

143,751,612.42

437,255,939.00

653,683,955.89

263,216,580.39

456,734,147.13

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

0.00

0.00

179,598,166.93

170,113,835.91

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

33,390,000.00

35,865,000.00

33,390,000.00

35,865,000.00

0.00

0.00

43,185,696.35

0.00

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13, 20

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

75,540,351.60

0.00

75,540,351.60

0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

120,613,103.45

43,357,227.60

66,515,124.40

43,070,550.72

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

16

20,646.72

48,093.58

20,646.72

48,093.58

931,598.33

1,450,178.54

62,995.00

164,650.00

230,495,700.10
667,751,639.10

80,720,499.72
734,404,455.61

398,312,981.00
661,529,561.39

249,262,130.21
705,996,277.34

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือครั้งที่............เมือวันที่..................................
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

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

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

17

12,657,243.44

12,800,914.51

8,684,719.92

9,037,010.92

169,528.73

5,001,865.81

0.00

0.00

3,492,770.79

7,103,233.50

118,831.79

120,915.00

328,438.62

312,178.68

328,438.62

312,178.68

0.00

294,650.68

0.00

0.00

16,647,981.58

25,512,843.18

9,131,990.33

9,470,104.60

18

555,366.68

883,805.34

555,366.68

883,805.34

19

1,450,082.62

2,396,942.01

1,442,442.06

2,385,095.00

2,005,449.30

3,280,747.35

1,997,808.74

3,268,900.34

18,653,430.88

28,793,590.53

11,129,799.07

12,739,004.94

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

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 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

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

(699,985,110.76)

(643,472,377.00)

(698,680,650.70)

(655,823,140.62)

649,095,302.26

705,608,036.02

650,399,762.32

693,257,272.40

2,905.96

2,829.06

0.00

0.00

649,098,208.22

705,610,865.08

650,399,762.32

693,257,272.40

667,751,639.10

734,404,455.61

661,529,561.39

705,996,277.34

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
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 วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

รำยได้
รายได้จากการขาย

39,907,405.00

427,530,505.00

1,380,000.00

7,301,000.00

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

4,669,511.84

0.00

5,269,511.84

0.00

รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

1,421,974.40

0.00

0.00

0.00

รายได้อื่น

7,058,420.67

12,174,713.88

17,137,186.50

6,877,452.29

รวมรำยได้

53,057,311.91

439,705,218.88

23,786,698.34

14,178,452.29

ต้นทุนขาย

34,587,714.09

385,886,797.01

1,152,130.60

6,198,286.44

ขาดทุน(โอนกลับ) จากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

(5,275,322.63)

28,873,492.84

(5,275,322.63)

28,873,492.84

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

4,970,222.05

0.00

4,959,722.05

0.00

421,960.29

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

5,175,447.89

20,809,556.38

882,214.79

2,537,999.01

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

49,470,762.55

70,461,031.80

44,049,164.29

58,102,573.99

2,475,000.00

9,135,000.00

22,490,468.98

19,021,124.09

19,371,505.00

35,183,738.41

0.00

35,229,479.60

53,641.28

4,434,910.42

53,641.28

542,742.50

รวมค่ำใช้ จ่ำย

111,250,930.52

554,784,526.86

68,312,019.36

150,505,698.47

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

(58,193,618.61)

(115,079,307.98)

(44,525,321.02)

(136,327,246.18)

0.00

(4,498,790.66)

0.00

0.00

(58,193,618.61)

(119,578,098.64)

(44,525,321.02)

(136,327,246.18)

0.00

13,386,230.32

0.00

0.00

1,680,848.35
(56,512,770.26)

0.00
(106,191,868.32)

1,667,810.94
(42,857,510.08)

0.00
(136,327,246.18)

ค่ ำใช้ จ่ำย

ต้นทุนจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้ สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน) สำหรับปี
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

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

-2บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

(56,512,733.76)

(119,578,420.77)

(42,857,510.08)

(136,327,246.18)

(36.50)

322.13

0.00

0.00

0.00

13,386,230.32

0.00

0.00

(56,512,770.26)

(106,191,868.32)

(42,857,510.08)

(136,327,246.18)

(56,512,733.76)

(106,192,190.45)

(42,857,510.08)

(136,327,246.18)

(36.50)

322.13

0.00

0.00

(56,512,770.26)

(106,191,868.32)

(42,857,510.08)

(136,327,246.18)

(0.079)

(0.182)

(0.060)

(0.208)

715,020,835

656,982,410

715,020,835

656,982,410

(0.074)

(0.175)

(0.056)

(0.200)

768,162,956

682,906,275

768,162,956

682,906,275

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้น

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
เพิ่มทุนระหว่างปี

585,496,058.00
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ส่ วนของบริษัทใหญ่
กำไร(ขำดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ ว
สำรองตำมกฎหมำย
624,225,739.00
9,833,839.02

ส่ วนทีเ่ ป็ นของ

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

บริษัทใหญ่

อำนำจควบคุม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(522,145,825.54)

697,409,810.48

(1,640,252.46)

695,769,558.02

129,524,777.00

0.00

0.00

0.00

129,524,777.00

0.00

129,524,777.00

0.00

0.00

0.00

(119,578,420.77)

(119,578,420.77)

322.13

(119,578,098.64)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(1,748,130.69)

0.00
(1,748,130.69)

1,887.78
1,640,871.61

1,887.78
(107,259.08)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(643,472,377.00)

705,608,036.02

2,829.06

705,610,865.08

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00
0.00
715,020,835.00

0.00
0.00
624,225,739.00

0.00
0.00
9,833,839.02

(56,512,733.76)
0.00
(699,985,110.76)

(56,512,733.76)
0.00
649,095,302.26

(36.50)
113.40
2,905.96

(56,512,770.26)
113.40
649,098,208.22

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ส่ วนงานที่ยกเลิก

32.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บำท)
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

และชำระแล้ว

มูลค่ ำหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ ได้จดั สรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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

0.00

0.00

0.00

(136,327,246.18)

(136,327,246.18)

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(655,823,140.62)

693,257,272.40

0.00
715,020,835.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(42,857,510.08)
(698,680,650.70)

(42,857,510.08)
650,399,762.32

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
เพิ่มทุนระหว่างปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานส่ วนงานที่ยกเลิก

(58,193,618.61) (115,186,567.06)

(44,525,321.02) (136,327,246.18)

0.00

107,259.08

0.00

0.00

19,371,505.00

34,747,797.27

0.00

35,229,479.60

0.00

0.00

(5,250.00)

0.00

(5,275,322.63)

28,873,492.84

(5,275,322.63)

28,873,492.84

79,525.77

1,271,504.76

66,263.06

1,223,177.76

0.00

0.00

20,015,468.98

9,886,124.09

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน-อื่น

2,475,000.00

9,135,000.00

2,475,000.00

9,135,000.00

สิ นทรัพย์ตดั บัญชี

2,273,035.49

1,158,930.42

1,493,946.24

0.00

หนี้ สินตัดบัญชี

(923,597.81)

(7,814,011.59)

(120,915.00)

0.00

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย

6,406,210.35

3,472,821.56

5,821,308.77

3,229,604.55

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

874,614.96

1,372,936.01

865,784.00

1,245,193.00

53,641.28

4,351,867.06

53,641.28

542,742.50

0.00

0.00

(9,405,154.28)

0.00

(3,954,497.84)

(5,322,884.73)

(4,141,317.88)

(5,089,152.32)

(36,813,504.04)

(43,831,854.38)

(32,681,868.48)

(52,051,584.16)

(22,676,902.23)

1,795,768.58

(3,868,532.82)

1,502,985.29

0.00

0.00

107,956.00

(342,026.19)

รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
หนี้ สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
หนี้ สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน-บริ ษทั ย่อย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

33,572,023.70

362,793,045.42

466,859.84

(9,733,567.88)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.00

169,916.00

0.00

169,916.00

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

(43,185,696.35)

0.00

147,655.00

1,208,335.00

101,655.00

5,535.00

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(3,282,952.10)

(20,295,738.37)

(352,291.00)

(9,603,053.19)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย

(2,688,730.71)

(42,257,401.00)

118,831.79

(196,000.00)

(140,626.00)

(249,460.00)

(140,626.00)

(34,000.00)

(53,641.28)

(5,565,655.33)

(53,641.28)

(542,742.50)

(872,903.82)

(4,364,941.47)

(188,709.15)

(155,061.91)

(32,809,581.48)

249,402,014.45

(79,676,062.45)

(70,979,599.54)

100,250,000.00

(30,250,000.00)

100,000,000.00

(30,000,000.00)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

(36,329,900.16)

(29,499,800.00)

(38,000,000.00)

รับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

5,000,000.00

80,000,000.00

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

(85,000,000.00)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(1,873,532.31)

(1,032,712.50)

(20,814,677.21)

(856,806.50)

เงินสดจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์

(74,154,005.61)

0.00

0.00

0.00

0.00

(44,512.00)

0.00

(44,512.00)

9,112.14

4,674,766.36

4,205.61

4,674,766.36

0.00

0.00

9,405,154.28

0.00

4,139,429.34

5,742,473.78

4,289,027.78

5,486,138.63

28,371,003.56

42,760,115.48

68,383,910.46

36,259,586.49

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี เกษียณอายุ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

2560

2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ คราว

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(9,026,052.29)
(4,798,272.69)

0.00
(312,178.72)

0.00
(4,798,272.69)

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว

0.00 (360,033,801.31)

0.00

(48,274,801.31)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

0.00

129,524,777.00

0.00

129,524,777.00

เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(5,083,831.27) (244,333,349.29)

(312,178.72)

76,451,703.00

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(9,522,409.19)

47,828,780.64

(11,604,330.71)

41,731,689.95

222,581,132.76

174,752,499.87

202,289,818.76

160,558,128.81

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
0.00
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
213,058,723.57

(147.75)
222,581,132.76

0.00
190,685,488.05

0.00
202,289,818.76

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(4,771,652.55)
(312,178.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจดทะเบียน

: บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่
0107548000587 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2548
ที่ต้งั บริ ษทั สานักงานใหญ่
: 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทาและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนาเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้น รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
2560
2559
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
หยุดประกอบกิจการ
99.99
99.99
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน
99.99
99.99
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
99.99
99.99
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
99.99
0.00
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยเพิ่มอีกแห่งหนึ่ งคือ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์
ลพบุรี จากัด ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมารวมในงบการเงินรวม
ณ วันลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อกับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิจานวน 149,910.41 บาท ได้
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์โครงการ และนาผลการดาเนินงานมารวมตั้งแต่วนั จ่ายซื้อ
2.2.1 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.2 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน

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

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

-22.3 รายการบัญชีระหว่างกัน
ในการจัดทางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญได้ตดั ออกในการทางบการเงินรวมแล้ว
2.4 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั กรี น
รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จากัดด้าน
ลักษณะที่คอ่ นข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ย่อยที่นางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่ม
ผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่
จะทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
·

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกัน

·

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

·

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่
ในระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้ การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอน

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

-32.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ใช้ในระหว่างปี
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

-4เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)

กาไรต่อหุ ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

ส่ วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

การร่ วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

-5เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาเนิ นงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ ทธิ ในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)

ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์
ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินที่นาส่ งรัฐ

บริ ษทั ฯ ไม่มีแผนที่จะนามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระ
สาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

-63. นโยบำยบัญชีที่สำคัญ
3.1 การรับรู ้ รายได้
3.1.1 รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ รับรู ้ รายได้จากการขายสิ นค้า(อาคารชุดและบ้านพร้ อมที่ดิน)เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญา และได้มีการ
โอนความเสี่ ยงและผลอบแทนที่มีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว โดยกิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริ หาร
หรื อควบคุมสิ นค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมูลค่าที่รับรู้ รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผซู้ ้ื อครบถ้วนแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้เช่า
รายได้คา่ เช่ารับรู ้ รายได้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
3.1.3 รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ รายได้เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้นและเป็ นไปตามสัญญาการให้บริ การ
3.1.4 รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู้ รายได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่ งคานวณตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้า
3.1.5 ดอกเบี้ยรับ
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลาโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
3.1.6 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง และพร้อมที่
จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกาหนด ซึ่งมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจาที่ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
3.4 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น แสดงตามมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชาระ
หนี้ จากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )

-73.5 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย แสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการ
พัฒนาโครงการ ซึ่ งรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมื่องานก่อสร้าง
แล้วเสร็ จหรื อโครงการหยุดพัฒนา
บริ ษทั ฯ บันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
3.6 เงินลงทุน
3.6.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามราคาทุน การด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า ( ถ้ามี )
3.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุน
ปรับลดด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
3.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสาหรับการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มลู ค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุก
สิ้ นรอบบัญชีคา่ เสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้
จานวนปี
อาคารชุด

30

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งคานวณจากราคาซื้อสิ นทรัพย์ท้งั ที่เป็ นเงินสดและจานวนเทียบเท่า
เงินสด ในการทาให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสถานที่หรื อสภาพที่พร้ อมที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์
มีดงั นี้

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ

( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

( นายประทีป อนันตโชติ )
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จำนวนปี
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร

20

อุปกรณ์

5

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน

3-5

ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ และระบบติดต่อสื่ อสำร

5

ยำนพำหนะ

5

ระบบและอุปกรณ์โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์

21

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรื อกำรปรับปรุ งถือเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์ ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบำรุ งรักษำ
รับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิด
กำรด้อยค่ำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด มีดงั นี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

3.10 ต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์
ต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำถมที่ ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกูย้ ืมและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกำรคำนวณหำต้นทุนหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัย บริ ษทั ฯ ได้แบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำทั้งหมดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น(โดย
คำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย ) ตำมเกณฑ์พ้นื ที่ และตำมเกณฑ์รำคำขำย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย เช่นภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีกำรขำย

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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3.11 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์อย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำมีกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หำกรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยปรับปรุ งลดมูลค่ำของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และรับรู้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึงรำคำ
ขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
3.12 สัญญำเช่ำ
กำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งพิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของทั้งหมดได้โอนกับผูเ้ ช่ำถือว่ำสัญญำเช่ำที่ดิน
และอุปกรณ์เป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกมูลค่ำของสิ นทรัพย์เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำย
จะแบ่งเป็ นส่วนของหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในแต่ละงวดมีจำนวนคงที่ ค่ำเช่ำซึ่ งต้องจ่ำยตำม
ภำระผูกพันหักกับค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน จะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์น้ นั
กำรเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ำ จะถูกจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน กำร
ชำระเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนิ นงำน จะถูกบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ำยให้ผใู้ ห้เช่ำ จะถูกบันทึกเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรยกเลิกสัญญำ
3.13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงำน
3.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงำน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯ คำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method ) ซึ่ งคำนวณโดยผูเ้ ชี่ยวชำญตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
บริ ษทั ฯ รับรู ้ หนี้สินดังกล่ำวด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่ในรำยงำน ซึ่งปรับปรุ งด้วยกำไรขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยและต้นทุนบริ กำรในอดีต ผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยจะรับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.14 กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน) สุ ทธิ สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญ
ระหว่ำงปี
3.15 กำไรต่อหุ ้นปรับลด
กำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิ สำหรับปี ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันสิ้นปี กับจำนวนหุ้น
สำมัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงห้นสำมัญเทียบเท่ำ (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ) ทั้งสิ้นให้เป็ นหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ตำมระยะเวลำที่สมมติว่ำมีกำรแปลงหุ้นเกิดขึ้น ณ วันที่ ออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
ในกำรคำนวณจำนวนหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึ้นหำกมีกำรใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ คำนวณว่ำหำกนำเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่เหลืออยู่ดงั กล่ำวมำซื้อหุ ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญที่ตอ้ งออกเพิ่มแล้ว
นำจำนวนหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มดังกล่ำวมำรวมกับหุ้นสำมัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ไม่มีกำรปรับปรุ งใดๆในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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3.16 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยจ่ำยเกี่ยวกับภำษีในรอบระยะเวลำบัญชีประกอบด้วยภำษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.1 ภำษีเงินได้นิติบุคคลงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ำยในแต่ละงวดเป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณ
ภำษีเงินได้ตำมที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร
3.16.2 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวน
เท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตักบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ว่ำ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
3.17 บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควมคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่ว่ำจะเป็ นโดยตรงหรื อทำงอ้อม หรื อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมำยถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หำรคนสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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3.18 รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรยอดคงเหลือของ
สิ นทรัพย์และหนิ้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในรำยงำนแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.19 ส่ วนงำนดำเนินงำน
ผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำนที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำน)
และแสดงถึงรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกส่ วนงำนดำเนิ นงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล
3.20 ประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ประมำณกำรรำยกำรบัญชีบำงรำยกำร ซึ่ งมีผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งในภำยหลัง จึงแตกต่ำงไป
จำกจำนวนที่ประมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินได้แก่ สำรองผลประโยชน์ของพนักงำน เป็ นมูลค่ำที่ประมำณกำรโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
และผูบ้ ริ หำรให้กำรรับรองกำรประมำณกำรในเรื่ องนี้คอ่ นข้ำงมีควำมไม่แน่นอน อันเนื่องมำจำกลักษณะของโครงกำรที่มีระยะเวลำ
ยำว (หมำยเหตุ 3.13.2) กำรประมำณกำรในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้
3.21 ประมำณกำรหนี้ สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงิน เมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพัน
ตำมกฎหมำยหรื อเป็ นภำระผูกพันที่คอ่ นข้ำงแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่ งอำจทำให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้อง
ชำระหรื อชดใช้ตำมภำระผูกพันนั้น และจำนวนที่ตอ้ งชดใช้ดงั กล่ำวสำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
จะถูกรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่ำจะได้รับคืนแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู้ รำยจ่ำยได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์
แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

เงินสด

50,774.00

54,505.00

32,933.00

45,738.00

เงินฝำกกระแสรำยวัน

60,213.11

446,307.71

10,060.00

10,000.00

198,027,628.28

222,080,320.05

190,642,495.05

202,234,080.76

14,920,108.18

0.00

0.00

0.00

213,058,723.57

222,581,132.76

190,685,488.05

202,289,818.76

เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ 3 เดือน
รวม
5. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2560
เงินฝำกประจำ 5 เดือน

2559
0.00

2560

100,250,000.00

2559
0.00

100,000,000.00

6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

6.1 ลูกหนี้ กำรค้ำ

3,031,290.39

2,392,677.15

2,211,081.46

2,392,677.15

6.2 ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

9,343,807.54

4,306,748.76

5,610,645.98

3,050,686.06

12,375,097.93

6,699,425.91

7,821,727.44

5,443,363.21

รวม

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( นำยประทีป อนันตโชติ )
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6.1 ลูกหนี้ กำรค้ำ ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

ลูกหนี้กำรค้ำ

33,517,203.33

46,256,979.03

29,429,082.60

42,989,067.23

หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(30,485,912.94)

(43,864,301.88)

(27,218,001.14)

(40,596,390.08)

ลูกหนี้ กำรค้ำ

3,031,290.39

2,392,677.15

2,211,081.46

2,392,677.15

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้ กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระโดยนับจำกวันที่
ครบกำหนดชำระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2560
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

3,031,290.39

2,392,677.15

2,211,081.46

2,392,677.15

30,485,912.94

43,864,301.88

27,218,001.14

40,596,390.08

33,517,203.33

46,256,979.03

29,429,082.60

42,989,067.23

6.2 ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

887,294.94

814,523.05

846,570.54

787,152.51

ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ

566,296.00

1,605,297.00

180,660.00

1,605,297.00

7,890,216.60

1,886,928.71

4,583,415.44

658,236.55

9,343,807.54

4,306,748.76

5,610,645.98

3,050,686.06

อื่น ๆ
รวม

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

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

- 15 7. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

100,000.00

226,750.00

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

83,868.34

375,286.08

รวม

183,868.34

602,036.08

0.00

(375,286.08)

183,868.34

226,750.00

ลูกหนี้ การค้า

หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวม
8. เงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรับจากบริษทั ย่ อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
เงินให้กยู้ ืม

2559

39,350,000.00

44,350,000.00

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,757,667.82

1,785,520.56

รวม

41,107,667.82

46,135,520.56

(41,107,667.82)

(41,112,917.82)

0.00

5,022,602.74

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมกับบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง มีรายละเอียดดังนี้
แห่ งที่ 1 เงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 41.11 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีผลประกอบขาดทุนและหยุดประกอบ
กิจการ บริ ษทั ฯได้ต้งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและหยุดคิดดอกเบี้ย
แห่ งที่ 2 เงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 5.02 ล้านบาท และเป็ นการกูย้ ืม ในปี 2559 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 3-5
ต่อปี ในไตรมาส 1/2560 ได้รับชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทั้งจานวน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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9. ลูกหนีเ้ งินมัดจาและเงินประกันโครงการ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

9.1 ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดิน

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

9.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

9.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น

19,000,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม

100,000,000.00

81,000,000.00

81,000,000.00

81,000,000.00

หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ

(100,000,000.00)

(81,000,000.00)

(81,000,000.00)

(81,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี้ เงินมัดจาและ
เงินประกันโครงการ
9.1 ลูกหนีเ้ งินมัดจาค่ าซื้อที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้เงินมัดจา จานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ที่เกิดจากการโอนสิ ทธิ
เงินมัดจาค่าที่ดินให้แก่บริ ษทั แห่งหนึ่ ง ซึ่งครบกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ นงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชาระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวน
และในปี 2559 ได้ฟ้องร้ องดาเนิ นคดี ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
9.2 เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพักอาศัย
ให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินประกันสาหรับโครงการดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาท
ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้อง
ดาเนินคดีเรี ยกคืนเงินประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ จึงบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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9.3 เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่าหุ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายหุ ้น และจ่ายงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนให้แก่บุคคลภายนอก
รายหนึ่ ง จานวน 19 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่อยู่ระหว่างเจรจาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าร์ ฟาร์ ม) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้เงื่อนไข
บริ ษทั ฯ ดังกล่าว จะได้รับโอนกิจการจากเจ้าของโครงการเดิมภายในปี 2560 และเมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขบริ ษทั ดังกล่าว ไม่
สามารถรับโอนกิจการจากเจ้าของโครงการเดิมได้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ มีมติให้ยกเลิกการเข้าลงทุนเนื่องจาก
มีความล่าช้า การโอนกิจการไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไข เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาหนังสื อแจ้งขอยกเลิกการลงทุน
และเรี ยกเงินคืนทั้งจานวน 19 ล้านบาท จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับเงินคืน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างดาเนินการตาม
กฎหมาย และได้ต้งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญแล้วทั้งจานวน
10. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

2559

2560

2559

81,718,890.61

151,938,667.61

54,279,791.61

118,279,791.61

143,949,531.88

205,338,505.43

24,092,009.94

58,595,596.63

225,668,422.49

357,277,173.04

78,371,801.55

176,875,388.24

(13,846,304.99)

(33,123,775.82)

(13,846,304.99)

(33,123,775.82)

211,822,117.50

324,153,397.22

64,525,496.56

143,751,612.42

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

324,153,397.22

162,891,537.38

143,751,612.42

162,891,537.38

536,968.77

22,685,812.09

206,549.14

15,523,914.82

0.00

552,928,398.10

0.00

0.00

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี

(34,582,852.09)

(385,478,857.51)

(1,147,268.60)

(5,790,346.94)

ลดลงจากการโอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า

(97,562,867.23)

0.00

(97,562,867.23)

0.00

โอนกลับ (หัก) ค่าเผือ่ จากการลดมูลค่า

5,275,322.63

(28,873,492.84)

5,275,322.63

(28,873,492.84)

14,002,148.20

0.00

14,002,148.20

0.00

211,822,117.50

324,153,397.22

64,525,496.56

143,751,612.42

คงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย

โอนค่าเผือ่ จากการลดมูลค่าเป็ น
สิ นทรัพย์ให้เช่า
คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

ตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 บริ ษทั ฯ ได้นาโครงการอาคารชุดบางส่ วนซึ่งมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
97.56 ล้านบาท จากเดิม บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขาย เปลี่ยนเป็ นให้เช่าแทน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกโอนต้นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 91.16 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 14) และ
ทรัพย์สินเพื่อให้บริ การจานวน 6.83 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 15 )

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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11. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

2560

2559

2560

2559

พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

145,000.00

0.00

99.99

0.00
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาทุนสุ ทธิ

2560

2559

2560

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

34,999,960.00

19,999,960.00

(29,901,593.07)

(9,886,124.09)

5,098,366.93

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

14,499,800.00

0.00

0.00

0.00

14,499,800.00

0.00

239,499,720.00

209,999,920.00

(59,901,553.07)

(39,886,084.09)

179,598,166.93

170,113,835.91

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
รวม

2560

2559

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มอีกแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ซึ่ งประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
โดยการซื้ อกิจการทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 32.1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง เนื่องจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีผล
ประกอบการขาดทุนเกินทุนและหยุดประกอบกิจการชัว่ คราว และบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันหลายปี

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

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนระยะอื่น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อื่น ดังต่อไปนี้
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

2560

2559

2560

2559

พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

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

ราคาทุนเงินลงทุน :บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด (ตามวิธีส่วนได้เสี ย) ปิ ดกิจการ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(151,610,000.00) (149,135,000.00) (151,610,000.00) (166,935,000.00)
33,390,000.00

35,865,000.00

33,390,000.00

35,865,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 1 แห่ง ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯจึงบันทึกโอนบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จานวน 17.80 ล้านบาท บันทึกเป็ นเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่นรับรู ้ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีบนั ทึกเงินลงทุนดังกล่าว จานวน 13.39 ล้านบาท แสดงเป็ นกาไรจากส่วนงานที่ยกเลิกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

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

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

- 21 13. ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาขายคืนทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง จานวน 43.50 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้เคยซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2560
(ตามหมายเหตุ 15) เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ สินค่าทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงได้ทาสัญญาประนี
ประนอมผ่อนชาระเป็ นรายเดือนพร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยเงินต้นรวมดอกเบี้ยเดือนละไม่ต่ากว่า 300,000 บาท
14. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
ราคาทุน :ณ ต้นปี 2559
0.00
ซื้ อเพิ่ม
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.00
โอนเข้ามา
91,159,636.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
91,159,636.20
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ ต้นปี 2559
0.00
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.00
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
(1,617,136.40)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(1,617,136.40)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สิน :ณ ต้นปี 2559
0.00
(เพิ่ม) ลด
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.00
(เพิ่ม) ลด
(14,002,148.20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(14,002,148.20)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
75,540,351.60
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.00
ค่าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )

1,617,136.40
0.00
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 22 15. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
อาคารและ

ที่ดิน

เครื่ องตกแต่งและ

ส่วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์สานักงาน

งบการเงินรวม
ระบบและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์
ระบบติดต่อสื่ อสาร โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์
และระบบปรับ

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์อื่น

รวม

ราคาทุน :ณ ต้นปี 2559

12,000,000.00

28,000,000.00

4,988,495.80

8,467,981.57

443,386.50

0.00

9,258,000.00

0.00

63,157,863.87

ซื้ อเพิ่ม

0.00

385,630.00

774,422.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,160,052.50

ขาย/ตัดจาหน่าย

0.00

0.00

(144,758.60)

0.00

0.00

0.00

(6,560,000.00)

0.00

(6,704,758.60)

12,000,000.00

28,385,630.00

5,618,159.70

8,467,981.57

443,386.50

0.00

2,698,000.00

0.00

57,613,157.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม

2,000,000.00

18,302,068.47

334,993.84

0.00

236,470.00

54,355,517.89

0.00

0.00

75,229,050.20

โอนเข้ามา

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,877,090.65

6,877,090.65

ขาย/ตัดจาหน่าย

0.00

0.00

(417,627.57)

(15,420.56)

0.00

0.00

0.00

0.00

(433,048.13)

14,000,000.00

46,687,698.47

5,535,525.97

8,452,561.01

679,856.50

54,355,517.89

2,698,000.00

6,877,090.65

139,286,250.49

ณ ต้นปี 2559

0.00

(571,506.85)

(1,714,476.56)

(8,443,147.96)

(185,341.09)

0.00

(707,955.62)

0.00

(11,622,428.08)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

0.00

(1,400,000.00)

(1,067,619.98)

(5,484.11)

(88,677.30)

0.00

(735,840.43)

0.00

(3,297,621.82)

โอนเข้ามา

0.00

0.00

(94,367.75)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(94,367.75)

ขาย/ตัดจาหน่าย

0.00

0.00

68,833.34

0.00

0.00

0.00

689,654.14

0.00

758,487.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

(1,971,506.85)

(2,807,630.95)

(8,448,632.07)

(274,018.39)

0.00

(754,141.91)

0.00

(14,255,930.17)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

0.00

(1,742,830.68)

(1,010,095.35)

(4,650.36)

(127,532.89)

(421,960.29)

(536,643.29)

(917,913.80)

(4,761,626.66)

ขาย/ตัดจาหน่าย

0.00

0.00

330,840.37

13,569.42

0.00

0.00

0.00

0.00

344,409.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00

(3,714,337.53)

(3,486,885.93)

(8,439,713.01)

(401,551.28)

(421,960.29)

(1,290,785.20)

(917,913.80)

(18,673,147.04)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

14,000,000.00

42,973,360.94

2,048,640.04

12,848.00

278,305.22

53,933,557.60

1,407,214.80

5,959,176.85

120,613,103.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12,000,000.00

26,414,123.15

2,810,528.75

19,349.50

169,368.11

0.00

1,943,858.09

0.00

43,357,227.60

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4,761,626.66

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,297,621.82

(ลงชื่ อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )

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

- 23 15. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
อาคารและ
เครื่ องตกแต่งและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์สานักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน :ณ ต้นปี 2559
ซื้ อเพิ่ม
ขาย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
ขาย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ ต้นปี 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์
ระบบ

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์อื่น

รวม

12,000,000.00
0.00
0.00
12,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
14,000,000.00

28,000,000.00
385,630.00
0.00
28,385,630.00
18,302,068.47
0.00
0.00
46,687,698.47

4,508,593.10
471,176.50
(33,656.60)
4,946,113.00
276,138.74
0.00
(300,421.49)
4,921,830.25

8,427,791.01
0.00
0.00
8,427,791.01
0.00
0.00
0.00
8,427,791.01

443,386.50
0.00
0.00
443,386.50
236,470.00
0.00
0.00
679,856.50

9,258,000.00
0.00
(6,560,000.00)
2,698,000.00
0.00
0.00
0.00
2,698,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,877,090.65
0.00
6,877,090.65

62,637,770.61
856,806.50
(6,593,656.60)
56,900,920.51
20,814,677.21
6,877,090.65
(300,421.49)
84,292,266.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(571,506.85)
(1,400,000.00)
0.00
(1,971,506.85)
(1,742,830.68)
0.00
(3,714,337.53)

(1,486,217.51)
(922,829.46)
6,058.34
(2,402,988.63)
(851,804.42)
229,952.39
(3,024,840.66)

(8,427,714.01)
0.00
0.00
(8,427,714.01)
0.00
0.00
(8,427,714.01)

(185,341.09)
(88,677.30)
0.00
(274,018.39)
(127,532.89)
0.00
(401,551.28)

(707,955.62)
(735,840.43)
689,654.14
(754,141.91)
(536,643.29)
0.00
(1,290,785.20)

0.00
0.00
0.00
0.00
(917,913.80)
0.00
(917,913.80)

(11,378,735.08)
(3,147,347.19)
695,712.48
(13,830,369.79)
(4,176,725.08)
229,952.39
(17,777,142.48)

14,000,000.00
12,000,000.00

42,973,360.94
26,414,123.15

1,896,989.59
2,543,124.37

77.00
77.00

278,305.22
169,368.11

1,407,214.80
1,943,858.09

5,959,176.85
0.00

66,515,124.40
43,070,550.72

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

4,176,725.08
3,147,347.19

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

- 24 16. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ ต้นปี 2559
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

115,720,525.00
44,512.00
115,765,037.00
0.00
115,765,037.00

ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
ณ ต้นปี 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(96,270,071.52)
(82,257.36)
(96,352,328.88)
(27,446.86)
(96,379,775.74)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สิน :
ณ ต้นปี 2559
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(19,364,614.54)
0.00
(19,364,614.54)
0.00
(19,364,614.54)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,646.72
48,093.58

ค่าตัดจาหน่ายที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

27,446.86

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

82,257.36

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

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

- 25 17. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
เจ้าหนี้ การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

7,480.15

428,733.95

7,480.15

428,733.95

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,622,427.91

3,118,170.97

1,019,360.30

506,550.92

เงินประกันผลงาน

5,950,332.58

6,712,997.76

5,118,477.50

5,912,215.00

อื่นๆ

3,077,002.80

2,541,011.83

2,539,401.97

2,189,511.05

12,657,243.44

12,800,914.51

8,684,719.92

9,037,010.92

เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

รวม
18. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ยานพาหนะ

2,698,000.00

2,698,000.00

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(1,290,785.20)

(754,141.92)

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ

1,407,214.80

1,943,858.08

จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ภายใน 1 ปี

365,820.00

365,820.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

579,215.00

731,640.00

0.00

213,395.00

945,035.00

1,310,855.00

(61,229.70)

(114,870.98)

883,805.30

1,195,984.02

เกิน 3 ปี ขึ้นไป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม

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

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

- 26 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559

883,805.30

1,195,984.02

(328,438.62)

(312,178.68)

555,366.68

883,805.34

หัก ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
19. ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

2,396,942.01

1,273,466.00

2,385,095.00

1,173,902.00

819,213.96

1,312,209.00

810,848.00

1,188,495.00

55,401.00

60,727.01

54,936.00

56,698.00

(1,680,848.35)

0.00

(1,667,810.94)

0.00

(140,626.00)

(249,460.00)

(140,626.00)

(34,000.00)

1,450,082.62

2,396,942.01

1,442,442.06

2,385,095.00

ต้นทุนดอกเบี้ย
บวก การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก ลดลงจากพนักงานลาออก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่บนั ทึก
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

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

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

- 27 ข้ อสมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยประมาณการ รายการประเมินสรุปได้ดงั นี้
บริ ษทั ใหญ่

บริ ษทั ย่อย

2560

2559

2560

2559

2.81

2.40

3.36

2.30

อัตราคิดลด ( ร้ อยละต่อปี )

ตารางมรณะไทยปี 2560 และ 2551

อัตราการตาย

3 และ 5

อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน ปี 2560 และ 2559 (ร้ อยละต่อปี )

60 ปี

อายุเกษียณ
จานวนพนักงาน (คน)

40

44

2

2

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

อัตราคิดลด
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.50)

(58,804.00)

(337,720.00)

(57,692.00)

(332,095.00)

(เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 0.50)

63,416.00

39,387.00

62,109.00

33,607.00

0.00

47,070.00

0.00

39,791.00

130,248.00

0.00

127,484.00

0.00

0.00

(45,486.00)

0.00

(38,354.00)

(114,230.00)

0.00

(112,183.00)

0.00

0.00

(51,978.00)

0.00

(43,911.00)

(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้ อยละ 20)

(9,509.00)

0.00

(9,295.00)

0.00

(เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 0.50)

0.00

54,170.00

0.00

45,904.00

9,602.00

0.00

9,383.00

0.00

อัตราการขึน้ เงินเดือน
(เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้ อยละ 0.50)
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 0.50)
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียน
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.50)

(เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 20)

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

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

- 28 20. รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ กิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู้ ือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ส่วนหนึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น
งบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกาหนดรายการที่เป็ นปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียว
กับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
ลักษณะรายการค้ า

นโยบายในการกาหนดราคา

รายได้คา่ เช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยรับ

อัตราร้อยละ 3-5 ต่อปี

เงินปันผลรับ

หุ้นละ 62.70 บาท

รายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

100,000.00

226,750.00

100,000.00

226,750.00

0.00

375,286.08

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

5,000.00

0.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

13,794.00

0.00

18,794.00

375,286.08

0.00

(375,286.08)

18,794.00

0.00

ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
รวม
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

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

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

- 29 (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
บริษทั กรีน พลัส แอสเซท จากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2560

39,350,000.00

0.00

0.00

39,350,000.00

1,762,917.82

0.00

(5,250.00)

1,757,667.82

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

(5,034,702.06)

41,107,667.82

(41,112,917.82)

0.00

5,250.00

(41,107,667.82)

5,022,602.74

6,849.32

(5,029,452.06)

0.00

43,500,000.00

0.00

(314,303.65)

43,185,696.35

0.00

350,770.69

(285,696.35)

65,074.34

43,500,000.00

350,770.69

(600,000.00)

43,250,770.69

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กยู้ ืม
บริษทั เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีสาระสาคัญรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

240,000.00

240,000.00

240,000.00

80,000.00

1,775,700.93

1,121,495.32

6,849.32

1,162,191.78

9,405,154.28

0.00

รายได้-ค่าเช่า

120,000.00

0.00

ดอกเบี้ยรับ

350,770.69

0.00

บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
บริษทั เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด

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

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

- 30 21. ทุนเรื อนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทุนเรื อนหุ ้น
ในปี 2559 มีผนู้ ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิมำใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 100,542,552 หุ ้น โดยอัตรำเดิมกำรใช้ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อ 1 หุ้นสำมัญเปลี่ยนเป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิต่อหุ้น 1.28826 หุ ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท คิดเป็ น
129.52 ล้ำนบำท โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2559
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนไว้ในปี 2558 โดยมีใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ และยังไม่หมดอำยุ คงเหลือ ประกอบด้วย
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4
165,974,332
165,974,332
รวม
165,974,332
165,974,332
ในปี 2560 ไม่มีกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ โดยมีรำยละเอียดกำรครบกำหนด ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 สำมำรถใช้สิทธิ ได้โดย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ
ได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ ้นละ 1 บำท โดยมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนำยน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
22. ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำนและขำดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและขำดทุนต่อหุ้นปรับลด สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
ขำดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐำน)
(56,512,733.76)
(119,578,420.77)
(42,857,510.08)
(136,327,246.18)
จำนวนหุ ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(ขั้นพื้นฐำน)
715,020,835
656,982,410
715,020,835
656,982,410
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
(0.079)
(0.182)
(0.060)
(0.208)
งบกำรเงินรวม
2560
ขำดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี่งไม่แตกต่ำงจำกขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(ขั้นพื้นฐำน)
หุ้นที่เสมือนเพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนหุ ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมกำร
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )

2559

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(56,512,733.76)

(119,578,420.77)

(42,857,510.08)

(136,327,246.18)

715,020,835

656,982,410

715,020,835

656,982,410

53,142,121.46
768,162,956.46
(0.074)

25,923,864.54
682,906,274.54
(0.175)

53,142,121.46
768,162,956.46
(0.056)

25,923,864.54
682,906,274.54
(0.200)

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

- 31 23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทธุรกิจ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560
2559
รายได้จากการขายและบริ การ
39.91
427.53
กาไรขั้นต้น
5.32
41.64
(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
รายได้อื่น

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560
4.67
(0.30)

2559
0.00
0.00

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560
1.42
1.00

2559
0.00
0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

รวม

2560
46.00
6.02
5.27
7.06

2559
427.53
41.64
(28.87)
12.17

(5.18)
(49.47)
(2.48)
(19.37)
(0.05)
0.00
(58.20)

(20.81)
(70.46)
(9.14)
(35.18)
(4.43)
(4.50)
(119.58)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์

2560
2559
รายได้จากการขายและบริ การ
1.38
7.30
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
0.23
1.10
(ขาดทุน)โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

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

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

2560
5.27
0.31

2559
0.00
0.00

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560
0.00
0.00

2559
0.00
0.00

รวม

2560
6.65
0.54
5.27
17.14
(0.88)
(44.05)
(22.49)

2559
7.30
1.10
(28.87)
6.88
(2.54)
(58.10)
(19.02)

0.00
(0.05)
(44.52)

(35.23)
(0.54)
(136.32)

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

- 32 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที่รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์
2560

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม
2560

2559

53.91

43.35

0.00

0.00

66.70

0.00

120.61

43.35

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

75.54

0.00

0.00

0.00

75.54

0.00

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

471.60

691.05

สิ นทรัพย์รวม

53.91

43.35

75.54

0.00

66.70

0.00

667.75

734.40

สิ นทรัพย์ถาวร

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสังหาริ มทรัพย์
2560

2559

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
2560

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2559

2560

2559

รวม
2560

2559

47.52

43.07

0.00

0.00

19.00

0.00

66.52

43.07

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

75.54

0.00

0.00

0.00

75.54

0.00

สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

519.47

662.93

สิ นทรัพย์รวม

47.52

43.07

75.54

0.00

19.00

0.00

661.53

706.00

สิ นทรัพย์ถาวร

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

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

- 33 24. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
บริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง สัญญาเช่า
ทรัพย์สินและบริ การอื่น จานวน 1.45 ล้านบาท และจานวน 5.10 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษทั ย่ อย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่ งหนึ่งและซื้ อหุ้นในบริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดี่ยวกัน
ที่ได้รับสิ ทธ์จาหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ PV-PEA
0065/2556ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่กฟภ.รับซื้ อพลังงานไฟฟ้า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2556
ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วย
25. คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีตา่ งๆ ที่มีสาระสาคัญดังนี้
บริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้ องจากอดีตพนักงาน 1 ราย และอดีตกรรมการผูจ้ ดั การ
เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท และจานวนเงินรวม 4.68 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานแล้วจึงได้ยื่นคัดค้านคาฟ้อง ปัจจุบนั ศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่า
ค่าความเสี ยหายจานวน 0.35 ล้านบาท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ส่ วนคดีที่อดีตกรรมการผูจ้ ดั การฟ้องร้องอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและสื บพยานโจทก์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคูส่ ญ
ั ญาเพื่อเรี ยกคืนเงินประกัน
หมายเหตุ 9.2 และ เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ถูกคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย จานวน 50
ล้านบาท ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งฟ้องเรี ยกร้องเงินค่าหุ ้นส่วน
ที่เหลือ จานวน 5 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ หักไว้สาหรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการอาคารชุดที่
บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื้ อหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพื่อเรี ยกค่าความเสี ยหายจากโจทก์ เป็ น
จานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

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

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

- 34 บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีคดีฟ้องร้องกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งให้จ่ายคืนค่าดาเนินการเป็ นตัวแทนใน
การจัดหาศิลปิ นเกาหลีที่มีชื่อเสี ยงมาแสดงคอนเสิ ร์ต ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้คา่ ใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว และได้จ่ายเงินค่าดาเนินการ
เป็ นตัวแทนไปแล้วบางส่ วน จานวน 1.90 ล้านบาท เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจึงไม่สามารถจัดแสดงคอน
เสิ ร์ตได้ โดยบริ ษทั ตัวแทนดังกล่าวฟ้องแย้งว่า ไม่ได้ผดิ สัญญาเนื่ องจากได้ดาเนินการตามสัญญาครบถ้วน จึงไม่คืนเงิน
พร้อมเรี ยกร้ องค่าดาเนิ นการส่วนที่เหลืออีก 1.88 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯจ่ายชาระ บริ ษทั ย่อย จึงได้
บันทึกตั้งค่าดาเนิ นการที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ทั้งจานวน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างรอฟังคาพิพากษาศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2 ถูกผูท้ าสัญญาจะซื้ อจะขายอาคารชุดหลายรายฟ้องดาเนิน
แพ่งและคดีคมุ ้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการผิดเงื่ อนไข

ในการโอนกรรมสิ ทธิ์จากลูกหนี้ ตามสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด

เรี ยกคืนเงินจองพร้อมดอกเบี้ย จานวน 1.62 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายคืนเงินและถูกถอนฟ้องแล้ว จานวนเงินรวม
0.97 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจานวน 0.65 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 3 มีคดีฟ้องร้ องจากอดีตพนักงาน 1 ราย เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจานวนเงินรวม 10.53 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ศาลได้พิจารณาจาหน่ายคดีเนื่ องจาก
พนักงานดังกล่าวไม่มาตามหมายนัดของศาล
26. เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดจากลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ ที่คา้ งชาระมานานแล้ว
เนื่ องจากรายการทางธุรกิจเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ ซึ่งไม่ได้มีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ก็ตาม ลูกหนี้ การค้าดังกล่าวได้ต้งั สารองหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวนแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การค้า
2560
เยน

2559
0.00

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

เจ้าหนี้ การค้า
2560

45,128,500.00

2559
0.00

0.00

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

- 35 27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่สาคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2560
งบการเงิน
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

เฉพาะกิจการ

36,353,731.07

4,300,554.12

6,406,210.35

5,821,308.77

หนี้สงสัยจะสู ญ

19,371,505.00

0.00

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

(5,275,322.63)

(5,275,322.63)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

11,175,775.00

11,175,775.00

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

17,340,473.18

16,398,951.36

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

1,322,391.00

49,794.00

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

(หน่วย : บาท)
2559
งบการเงิน
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

เฉพาะกิจการ

385,478,857.51

5,790,346.94

3,472,821.56

3,229,604.55

หนี้สงสัยจะสู ญ

34,951,929.91

35,229,479.60

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

28,873,492.84

28,873,492.84

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

14,502,800.00

13,592,380.00

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

22,919,696.48

19,902,736.61

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

14,113,508.00

240,933.42

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

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

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

- 36 28. นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ นี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 0.51 ล้านบาท ซึ่งได้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติให้งดการจ่าย และ สาหรับปี 2559 จานวน 2.07 ล้านบาท
29. นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิ ยามในการประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับ
บริ หารรายที่สี่ทุกราย

และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
0.03

2560
0.04

2559
0.02

0.02

31. สิทธิประโยชน์ จากการได้รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้
- บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการส่งเสริ มการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรื อ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงาน
หมุนเวียน ยกเว้นขยะหรื อเชื้อเพลิงจากขยะ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

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

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

- 37 สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรที่บริษทั ย่ อยจะได้รับมีดงั นี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
32.1 การจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PA Rooftop) ปริ มาณพลังไฟฟ้าสู งสุ ด
995 กิโลวัตต์ จากกลุ่มกิจการแห่ งหนึ่ งในราคารวมทั้งสิ้ นจานวน 73.20 ล้านบาท โดยการจ่ายซื้ อที่ดินและอาคารจากกรรมการ
และกิจการในกลุ่มแห่ งหนึ่ ง จานวนเงินรวม 19 ล้านบาท และซื้อสิ นทรัพย์ที่ใช้สาหรับกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ อันประกอบ
ด้วย แผงโซล่าร์ และระบบอุปกรณ์ตา่ งๆ จานวนเงินรวม 54.21 ล้านบาท จากกิจการอีกแห่งหนึ่งในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับ
สิ ทธิ์การขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค แต่เนื่องจากการซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการ
ไฟฟ้าฯเกี่ยวกับการโอนสิ ทธิ์ขายกระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ฯ จึงได้ขายคืนแผงโซล่าร์ และระบบอุปกรณ์ตา่ ง ๆ จานวน 54.21

ล้านบาท ให้กบั กิจการเดิมตามราคาทุนและได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ้นเดิมอีก จานวน 948,398.13 บาท ทาให้บริ ษทั ฯ
มีสดั ส่วนการถือหุ้นอัตราร้ อยละ 99.99 และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ตอ่ ไปภายใต้การเช่าที่ดินและ
อาคารจากบริ ษทั ฯ
รายละเอียดการได้มาของสิ นทรัพย์และการจ่ายซื้ อกิจการมีดงั นี้
(หน่วย: บาท)

สินทรัพยที่ได้มา
ที่ดิน

2,000,000.00

อาคาร

17,000,000.00

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์

54,205,607.48

รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

73,205,607.48

สิ นทรัพย์อื่นๆ-สุ ทธิ

798,487.72

รวมมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา

74,004,095.20

เงินจ่ายซื้ อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
เงินจ่ายซื้ อที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาปั นส่วนเข้าต้นทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์

74,154,005.61
149,910.41

เงินจ่ายซื้ อกิจการประกอบด้วย:
จ่ายซื้ อสิ นทรัพย์

73,205,607.48

จ่ายซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
รวมเงินจ่ายซื้ อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ท้ งั สิ้ น
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )

948,398.13
74,154,005.61
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 38 32.2 การลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
วันที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งคือ บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 โดยถือเป็ นการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่ใช่ซ้ื อธุรกิจ เนื่องจากการซื้ อดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดเป็ นธุรกิจ ดังนั้นในการจัดทา
งบการเงินรวม บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยเข้ามารวมตั้งแต่วนั ที่ซ้ือ โดยบันทึกรับรู้ สินทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ที่ได้
มาแต่ละรายการจากการซื้ อเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นส่วนเกินของ
ราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ลงทุนจานวน 18.42 ล้านบาท
จะปันส่ วนเข้าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในงบการเงินรวม ซึ่ งมีรายละเอียดของกระแสเงินสดจ่ายซื้อสุทธิ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6,670,099.84

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

263,500.58

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

534,510,834.21

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

127,340.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,741,023.54

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(20,125,352.18)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(14,027,918.10)

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขาย

(55,816,204.00)

เงินกูย้ ืมระยะยาว

(311,759,000.00)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ก่อนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

141,584,323.89

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(1,887.78)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับ

141,582,436.11

ส่ วนเกินจากราคาซื้ อสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

18,417,563.89

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อกิจการ

(6,670,099.84)

หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นที่จ่ายไปในปี 58

(117,000,000.00)

เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยสุทธิ จากเงินสดที่มีอยู่เดิมในบริ ษทั ย่อย

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

36,329,900.16

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

- 39 32.3 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ เงินประกันที่เพิม่ ขึ้นจานวน 5 ล้านบาท เกิดจาก
การหักค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูข้ ายเงินลงทุนดังกล่าว เพื่อประกันความเรี ยบร้อยของโครงการอาคารชุดที่เป็ นของ
บริ ษทั ย่อยให้พร้ อมโอนให้แก่ลูกค้า
33. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

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

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

