
 

 

 

 

 

 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การ

สอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 40,577,953.27 213,058,723.57 23,788,856.92 190,685,488.05 

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 39,673,316.18 12,375,097.93 7,909,567.72 7,821,727.44 

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8 1,281,050.70 0.00 3,685,724.60 183,868.34 

        ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ถึงกาํหนด

           รับชาํระภายในหนึ�งปี 14 0.00 0.00 1,654,681.78 1,474,302.89 

        เงินให้กูย้มืระยะสั�น 9, 25 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ลูกหนี� เงินมดัจาํและเงินประกนัโครงการ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 11 125,037,333.45 211,822,117.50 24,815,665.45 64,525,496.56 

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 206,569,653.60 437,255,939.00 61,854,496.47 264,690,883.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 300,500.00 0.00 0.00 0.00 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 0.00 0.00 224,540,696.86 179,598,166.93 

        เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13 95,139,700.00 33,390,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00 

        ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 14, 25 0.00 0.00 38,007,779.03 41,711,393.46 

        เงินให้กูย้มืระยะยาว 15 273,768,198.83 0.00 306,500,000.00 0.00 

        อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 16 111,656,397.70 75,540,351.60 111,656,397.70 75,540,351.60 

        ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 415,241,797.85 120,613,103.45 64,217,022.02 66,515,124.40 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 18 7,558.10 20,646.72 7,558.10 20,646.72 

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 161,072.27 0.00 0.00 0.00 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 848,550.82 931,598.33 12,995.00 62,995.00 

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 897,123,775.57 230,495,700.10 778,332,448.71 396,838,678.11 

รวมสินทรัพย์ 1,103,693,429.17 667,751,639.10 840,186,945.18 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี�สินหมุนเวยีน

        เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 19 17,800,760.71 12,826,772.17 11,815,743.96 8,684,719.92 

        เงินกูย้มืระยะสั�น 20 60,300,000.00 0.00 78,000,000.00 0.00 

        เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย 3,357,839.00 3,492,770.79 130,900.00 118,831.79 

        ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�

           ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 341,187.17 328,438.62 341,187.17 328,438.62 

        ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 23 16,111,888.08 0.00 0.00 0.00 

                          รวมหนี�สินหมุนเวยีน 97,911,674.96 16,647,981.58 90,287,831.13 9,131,990.33 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

        หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 297,859.12 555,366.68 297,859.12 555,366.68 

        เงินกูย้มืระยะยาว 22 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

        เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 171,495,454.58 0.00 0.00 0.00 

        ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

           สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 1,793,990.86 1,450,082.62 1,784,163.15 1,442,442.06 

                          รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 185,587,304.56 2,005,449.30 2,082,022.27 1,997,808.74 

                          รวมหนี�สิน 283,498,979.52 18,653,430.88 92,369,853.40 11,129,799.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

       ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 1,149,760,250 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 

         ทุนที�ออกและชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 715,020,835  หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 26 0.00 715,020,835.00 0.00 715,020,835.00 

             หุ้นสามญั 818,024,729  หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 818,024,729.00 0.00 818,024,729.00 0.00 

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 624,225,739.00 624,225,739.00 624,225,739.00 624,225,739.00 

       กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้ 

             สาํรองตามกฎหมาย 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (703,497,939.27) (699,985,110.76) (704,267,215.24) (698,680,650.70)

       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 748,586,367.75 649,095,302.26 747,817,091.78 650,399,762.32 

       ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 71,608,081.90 2,905.96 0.00 0.00 

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 820,194,449.65  649,098,208.22 747,817,091.78 650,399,762.32 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103,693,429.17 667,751,639.10 840,186,945.18 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 43,280,864.75 5,815,720.00 0.00 690,000.00 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 2,090,798.04 2,025,515.77 2,671,171.86 2,145,515.77 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 10,146,400.72 0.00 0.00 0.00 

รายไดอื้�น 2,662,036.73 1,780,044.59 4,071,612.76 2,041,841.58 

รวมรายได้ 58,180,100.24 9,621,280.36 6,742,784.62 4,877,357.35 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 30,895,336.01 5,195,025.26 0.00 808,611.94 

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ 0.00 (1,470,308.99) 0.00 (1,470,308.99)

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 3,026,540.30 1,603,166.10 2,643,531.92 1,603,166.10 

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,758,108.18 0.00 0.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 9,342,961.63 1,009,727.57 164,929.00 324,733.76 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,915,076.46 11,222,670.86 10,572,722.12 10,463,277.97 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,483,894.54 12,921.33 128,337.70 12,921.33 

รวมค่าใช้จ่าย 62,421,917.12 17,573,202.13 13,509,520.74 11,742,402.11 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (4,241,816.88) (7,951,921.77) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (321,772.32) 0.00 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (4,563,589.20) (7,951,921.77) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (4,563,589.20) (7,951,921.77) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (5,595,747.76) (7,951,909.17) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,032,158.56 (12.60) 0.00 0.00 

(4,563,589.20) (7,951,921.77) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (5,595,747.76) (7,951,909.17) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,032,158.56 (12.60) 0.00 0.00 

(4,563,589.20) (7,951,921.77) (6,766,736.12) (6,865,044.76)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.007) (0.011) (0.008) (0.010)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 715,020,835 818,024,729 715,020,835 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.007) (0.010) (0.008) (0.009)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 776,786,076 818,024,729 776,786,076 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 64,486,090.58 36,271,965.00 1,340,000.00 1,380,000.00 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 5,991,124.55 2,658,830.37 7,726,246.01 3,018,830.37 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 17,268,085.44 0.00 0.00 0.00 

รายไดอื้�น 6,473,677.80 5,121,970.52 8,864,859.85 15,051,929.72 

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 18,942,529.93 0.00 

โอนกลบัหนี�สงสัยจะสูญ 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้ 113,218,978.37 44,052,765.89 36,873,635.79 19,450,760.09 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 48,206,040.04 32,105,397.40 1,131,087.10 1,572,196.56 

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ 0.00 (5,275,322.63) 0.00 (5,275,322.63)

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 7,123,699.57 2,454,871.03 7,043,823.24 2,454,871.03 

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 8,463,834.59 0.00 0.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 12,510,466.34 4,635,541.39 650,817.35 708,843.34 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,469,978.37 37,235,487.77 33,394,948.84 34,041,653.68 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,637,188.29 41,723.17 239,523.80 41,723.17 

รวมค่าใช้จ่าย 115,411,207.20 71,197,698.13 42,460,200.33 33,543,965.15 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (2,192,228.83) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (288,417.52) 0.00 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (2,480,646.35) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,480,646.35) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

- 3 -



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (3,512,828.51) (27,144,906.10) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,032,182.16 (26.14) 0.00 0.00 

(2,480,646.35) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (3,512,828.51) (27,144,906.10) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,032,182.16 (26.14) 0.00 0.00 

(2,480,646.35) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.004) (0.038) (0.007) (0.020)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 715,020,835 818,024,729 715,020,835 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.004) (0.035) (0.007) (0.018)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 776,786,076 818,024,729 776,786,076 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ รวม ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร อาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด 9 เดือน :

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (27,144,906.10) (27,144,906.10) (26.14) (27,144,932.24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (670,617,283.10) 678,463,129.92 2,802.92 678,465,932.84

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (699,985,110.76) 649,095,302.26 2,905.96 649,098,208.22

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด 9 เดือน :

เพิ�มทุน 103,003,894.00 0.00 0.00 0.00 103,003,894.00 0.00 103,003,894.00

ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,572,993.78 70,572,993.78

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (3,512,828.51) (3,512,828.51) 1,032,182.16 (2,480,646.35)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2561 818,024,729.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (703,497,939.27) 748,586,367.75 71,608,081.90 820,194,449.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                             (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (655,823,140.62) 693,257,272.40

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด 9 เดือน :

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (14,093,205.06) (14,093,205.06)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (669,916,345.68) 679,164,067.34

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (698,680,650.70) 650,399,762.32

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด 9 เดือน :

เพิ�มทุน 103,003,894.00 0.00 0.00 0.00 103,003,894.00

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (5,586,564.54) (5,586,564.54)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2561 818,024,729.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (704,267,215.24) 747,817,091.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

กําไร(ขาดทุน)สะสม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

     กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (2,192,228.83) (27,144,932.24) (5,586,564.54) (14,093,205.06)

     รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

          เป็นเงนิสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 

              หนี�สงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (19,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาโครงการ (1,487,027.78) (5,275,322.63) (1,487,027.78) (5,275,322.63)

              (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (245.32) 29,991.77 0.00 29,991.77 

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน-บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (18,942,529.93) 988,159.77 

              สินทรัพยต์ดับญัชี 313,292.10 779,089.25 133,972.72 0.00 

              หนี� สินตดับญัชี (44,100.00) (859,277.81) 0.00 (120,915.00)

              ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,871,277.10 3,975,623.82 6,513,519.92 3,851,029.48 

              ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 343,908.24 655,961.22 341,721.09 649,338.00 

              ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3,720,745.88 41,723.17 239,523.80 41,723.17 

              เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 (9,405,154.28)

              ดอกเบี�ยรับ (2,392,229.40) (3,115,986.40) (5,981,313.58) (3,045,669.62)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

          ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (7,866,608.01) (30,913,129.85) (24,768,698.30) (26,380,024.40)

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (27,136,356.26) (4,777,414.08) (80,973.33) (4,847,827.83)

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 (3,566,930.60) 97,650.00 

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 48,206,040.04 30,690,414.36 1,131,087.10 487,633.15 

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 3,523,235.54 0.00 

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 84,800.00 143,955.00 50,000.00 101,955.00 

              เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 4,234,706.41 838,549.58 3,015,626.78 904,546.49 

              เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย (90,831.79) (2,258,562.50) 12,068.21 55,500.00 

              จ่ายผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ 0.00 (140,626.00) 0.00 (140,626.00)

              จ่ายดอกเบี�ย (2,981,463.75) (41,723.17) (124,126.54) (41,723.17)

              จ่ายภาษีเงินได้ (926,396.36) (785,355.22) (140,839.67) (140,720.37)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 13,523,890.28 (7,243,891.88) (20,949,550.81) (29,903,637.13)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



- 2 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

               (เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินลงทุนชั�วคราว 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00 

               เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะยาว (61,749,700.00) (54,205,607.48) 0.00 (54,205,607.48)

               เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (51,000,000.00) 0.00 

               เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 

               เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม (20,580,000.00) 0.00 0.00 0.00 

               รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 3,571,174.60 5,000,000.00 

               เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (264,588,198.83) 0.00 (306,500,000.00) 0.00 

               เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั (300,500.00) 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (202,564,291.89) (20,802,117.63) (252,603.23) (20,758,412.53)

               เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 373.80 4,205.61 0.00 4,205.61 

               เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 9,405,154.28 

               ดอกเบี�ยรับ 1,111,178.69 2,805,021.93 2,475,213.32 2,757,307.89 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (548,671,138.23) 28,051,502.43 (326,706,215.31) 42,202,647.77 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลอื�น 0.00 (4,763,226.30) 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (244,759.01) (232,641.83) (244,759.01) (232,641.83)

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,342,657.34) 0.00 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (400,000.00) 0.00 (25,000,000.00) 0.00 

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 188,950,000.00 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น 60,700,000.00 0.00 103,000,000.00 0.00 

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 103,003,894.00 0.00 103,003,894.00 0.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 362,666,477.65 (4,995,868.13) 180,759,134.99 (232,641.83)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (172,480,770.30) 15,811,742.42 (166,896,631.13) 12,066,368.81 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 213,058,723.57 222,581,132.76 190,685,488.05 202,289,818.76 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 40,577,953.27 238,392,875.18 23,788,856.92 214,356,187.57 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



สําหรับงวดเก้าเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1.  ข้อมูลทั�วไป 

การจดทะเบียน  :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทะเบียนเลขที� 

    0107548000587  เมื�อวนัที�  17  เมษายน  พ.ศ. 2548

ที�ตั�งบริษทั   สาํนกังานใหญ่  :  405 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ประเภทธุรกิจ  :  บริษทัฯ ทาํธุรกิจพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.   หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน

2.1  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

       งบการเงินระหวา่งกาลนี� ไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที�  34  (ปรับปรุง  2560)

เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี  

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง

       งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุด  เพื�อ

ให้ขอ้มูลนั�นเป็นปัจจุบนั ดงันั�น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่

เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ�าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้     อยา่งไรกต็าม    งบแสดงฐานะการเงิน    งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ดงันั�น  การใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

       งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเวน้ รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

       ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560 ) จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มใน หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฎิบติั มาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึ�น เพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท ์การตีความ และการให้แนวปฎิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการายงานทางการ

เงินดงักล่าวมาถือปฎิบติันี�  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

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

    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ



2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต

       ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญา

ที�ทาํกบัลูกคา้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน  ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ตามลาํดบั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่

ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้

       2.3.1 มาตรฐานรายงานทางการเงิน  ฉบบัที�  15  เรื�อง  รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ กาํหนดหลกัการสาํคญัเกี�ยว

กบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้      โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการ

คาดวา่จะไดรั้บเมื�อกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้      ตามที�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี�กาํหนด 5 ขั�นตอน  และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง  ฉบบัที� 

18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้ และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง

       2.3.2  มาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงินประกอบดว้ย   มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

       ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

       มาตรฐานการบญัชี

       ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

       ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

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

    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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       มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื�องมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแส

เงินตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model ) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงิน

โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นและหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้   จะทาํให้

มาตรฐานการบญัชี      การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฎิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป

       2.3.3 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานราย

งานทางการเงินที�จะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตที�กล่าวขา้งตน้

3.   เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม

3.1  งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี�

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษัทย่อยที�บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั    หยดุประกอบกิจการ 99.99 99.99

  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั    ริเริ�มและพฒันาโครงการที�เกี�ยวกบัพลงังาน 99.99 99.99

    และลงทุนในกิจการพลงังานไฟฟ้า

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั    พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99

  บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั    ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 99.99 99.99

   บริษัทย่อยที�บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม

ถือโดยบริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี� จาํกดั

  บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั     ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 29.40 0.00

3.2  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิ

ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

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

    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.3  บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น

3.4  ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงินลงทุน

       ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม

3.5  งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั   สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

       ที�คลา้ยคลึงกนั

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

       ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาวา่บริษทัฯ  และบริษทั  เอ  ซี  ดี  เอน็เนอร์ยี�  จาํกดั  ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมอาํนาจใน

บริษทั  เอสเค  วนั  เพาเวอร์ จาํกดั  ถึงแมว้า่จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าว  ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ  29.40  

เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํคญัของบริษทัดงักล่าวไดน้อกจากผูถื้อหุ้นอื�นใน บริษทั เอสเค 

วนั  เพาเวอร์  จาํกดั   ซึ�งเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ๆ  เท่านั�น  ดงันั�นจึงถือวา่บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  เป็นบริษทัยอ่ยของ

กลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว

4.   นโยบายบัญชีที�สําคญั

       งบการเงินระหวา่งกาลนี�  ไดจ้ดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีและวีธีการคาํนวณเช่นเดียวกบังบการเงินสาํหรับปี สิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม  2560

5.  การเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด

5.1  การลงทุนซื�อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม

       เมื�อวนัที� 6 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ�มในบริษทัแห่งหนึ�งคือ บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วน

ร้อยละ  29.40 เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํคญัในบริษทัดงักล่าวได ้ จึงไดน้าํงบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม เขา้มารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�มีอาํนาจควบคุม       ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินในแต่ละรายการ ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย

ณ วนัที�ลงทุนจาํนวน 1.01 ลา้นบาท  จะแสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดใ้นงบการเงินรวม ซึ�งมีรายละเอียด

ของกระแสเงินสดจ่ายซื�อสุทธิ ดงันี�

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

    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,457.63

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 36,792,851.77

        ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 301,765,448.60

        เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (192,810,425.95)

        เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (45,909,584.47)

       มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิก่อนส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 99,961,747.58

       ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (70,572,993.78)

       มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ 29,388,753.80

       ส่วนเกินจากราคาซื�อสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,011,246.20

       หัก  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นที�จ่ายไปในปี 2560 (9,820,000.00)

       เงินสดจ่ายซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�มีอยูเ่ดิมในบริษทัยอ่ย 20,580,000.00

5.2  รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํคญั

       ในงบการเงินรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นจาํนวน 19 ลา้นบาท ไปเป็น

เงินลงทุนในบริษทัอื�น จาํนวน  9.82 ลา้นบาท และเงินให้กูย้มืระยะยาวอื�น จาํนวน 9.18 ลา้นบาท

6.   เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       เงินสด 65,849.25 50,774.00 39,754.00 32,933.00

       เงินฝากกระแสรายวนั 309,913.11 60,213.11 9,760.00 10,060.00

       เงินฝากออมทรัพย์ 37,089,074.78 198,027,628.28 23,739,342.92 190,642,495.05

       เงินฝากประจาํ 3 เดือน 13,116.13 14,920,108.18 0.00 0.00

       เชค็ที�ถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่ไดน้าํฝาก 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00

รวม 40,577,953.27 213,058,723.57 23,788,856.92 190,685,488.05

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

    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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7.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       7.1  ลูกหนี�การคา้ 8,908,511.41 3,031,290.39 2,157,053.14 2,211,081.46

       7.2  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 30,764,804.77 9,343,807.54 5,752,514.58 5,610,645.98

รวม 39,673,316.18 12,375,097.93 7,909,567.72 7,821,727.44

7.1  ลูกหนี�การคา้  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหนี�การคา้ 39,394,424.35 33,517,203.33 29,375,054.28 29,429,082.60

       หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (30,485,912.94) (30,485,912.94) (27,218,001.14) (27,218,001.14)

ลูกหนี�การคา้ 8,908,511.41 3,031,290.39 2,157,053.14 2,211,081.46

       ณ วนัที�  30 กนัยายน  2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม  2560  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีลูกหนี�การคา้แยกตามอายหุนี� ที�คา้ง

ชาํระ โดยนบัจากวนัที�ที�ครบกาํหนดชาํระ ไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

          ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,908,511.41 3,031,290.39 2,157,053.14 2,211,081.46

          เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 30,485,912.94 30,485,912.94 27,218,001.14 27,218,001.14

รวม 39,394,424.35 33,517,203.33 29,375,054.28 29,429,082.60

7.2  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

      ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 874,169.58 887,294.94 435,304.17 846,570.54

      ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 798,871.68 566,296.00 101,170.00 180,660.00

      ลูกหนี�กรมสรรพกร 27,972,000.87 7,015,047.04 4,144,613.05 3,918,041.51

      อื�น ๆ 1,119,762.64 875,169.56 1,071,427.36 665,373.93

รวม 30,764,804.77 9,343,807.54 5,752,514.58 5,610,645.98

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

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                    (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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8.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหนี�การคา้ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

       ลูกหนี� อื�น 1,281,050.71 0.00 3,585,724.60 83,868.34

รวม 1,281,050.71 0.00 3,685,724.60 183,868.34

       หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 1,281,050.71 0.00 3,685,724.60 183,868.34

9.  เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

          เงินให้กูย้มื 39,350,000.00 39,350,000.00

          ดอกเบี�ยคา้งรับที�ผิดนดัชาํระ 1,757,667.82 1,757,667.82

รวม 41,107,667.82 41,107,667.82

          หัก  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (41,107,667.82) (41,107,667.82)

รวม 0.00 0.00

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ซึ�งมีผลประกอบ

    การขาดทุนและหยดุประกอบกิจการ   โดยบริษทัฯ ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งจาํนวนและหยดุคิดดอกเบี�ยดงักล่าวแลว้

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

                    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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10.  ลูกหนี�เงินมัดจาํและเงินประกนัโครงการ

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

  10.1  ลูกหนี� เงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00

  10.2  เงินประกนัเพื�อศึกษาโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

  10.3  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00

รวม 81,000,000.00 100,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00

          หัก    ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (81,000,000.00) (100,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00)

ลูกหนี� เงินมดัจาํและ

          เงินประกนัโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00

10.1  ลูกหนี�เงินมัดจาํค่าซื�อที�ดนิ

         ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ มีลูกหนี� เงินมดัจาํ จาํนวน 46 ลา้นบาท เป็นลูกหนี� ที�

เกิดจากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าที�ดินให้แก่บริษทัแห่งหนึ�ง ซึ�งครบกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่

สามารถชาํระหนี� ไดต้ามกาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระคืน โดยจะผอ่นจ่าย

เป็นงวดพร้อมทั�งดอกเบี�ยตามที�ตกลงร่วมกนั   จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ  ยงัไม่ไดรั้บชาํระในปี 2558  บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตั�ง

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งจาํนวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

10.2  เงินประกนัเพื�อศึกษาโครงการ

         เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหนึ�งเพื�อศึกษาโครงการอาคารพกั

อาศยั ให้เช่า ที�จงัหวดัเชียงใหม่ และเมื�อวนัที� 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินประกนัสาํหรับโครงการดงักล่าว จาํนวน 

35  ลา้นบาท  ซึ�งตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน   เจา้ของโครงการจะตอ้งคืนเงินประกนัทั�งหมด   ตาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2559 ที�ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ จึงบนัทึก

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งจาํนวนปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

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

                    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบการเงินรวม



10.3  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นให้ผูล้งทุนในโครงการพลงังาน

2 รายจาํนวน 61.75 ลา้นบาทและจาํนวน 19 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดดงันี�

       10.3.1  เมื�อวนัที� 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่าย เพื�อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บั

บริษทั 2 แห่ง ซึ�งบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํเพื�อประกนัการชาํระค่าหุ้นจาํนวน 61.75 ลา้นบาท และให้กูย้มือีกจาํนวน 38.25 

ลา้นบาท รวมทั�งสิ�นจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยผูข้ายไดน้าํหุ้นสามญัมาไวเ้ป็นหลกัประกนั เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการคิดดอกเบี�ย

เมื�อวนัที�   20   กนัยายน   2561   บริษทัยอ่ยไดรั้บโอนหุ้นจากผูเ้สนอขายและไดด้าํเนินการเพื�อให้มีอาํนาจเขา้ไปบริหารงานใน

กิจการดงักล่าว ซึ�งเสร็จสิ�นในเดือนตุลาคม 2561 ณวนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นเงินลงทุน

ระยะยาว (ตามหมายเหตุ 13) และหลงังวดเมื�อมีอาํนาจเขา้ควบคุมกิจการดงักล่าวบริษทัฯจะบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม

       10.3.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นกบัผูล้งทุนรายหนึ�งจาํนวน 19 ลา้นบาท และได้

ยกเลิกการลงทุนพร้อมเรียกเงินคืน เนื�องจากบริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บเงินตามกาํหนดจึงไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งจาํนวน และ

ต่อมาที�ประชุมมีมติให้ลงทุนต่อเนื�องจากโครงการมีความกา้วหนา้ ในไตรมาส 1/2561 บริษทัยอ่ยจึงไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้

ค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนบางส่วนจาํนวน 9.82 ลา้นบาท และเงินให้กูย้มืจาํนวน 9.18 ลา้นบาท และไดก้ลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัย

จะสูญออกทั�งจาํนวน

11.  ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       ตน้ทุนค่าที�ดิน 40,964,728.70 81,718,890.61 22,279,791.61 54,279,791.61

       ตน้ทุนอาคารและอื�นๆ 88,001,188.23 143,949,531.88 6,464,457.32 24,092,009.94

รวม 128,965,916.93 225,668,422.49 28,744,248.93 78,371,801.55

       หัก  ค่าเผื�อจากการลดมูลค่า (3,928,583.48) (13,846,304.99) (3,928,583.48) (13,846,304.99)

สุทธิ 125,037,333.45 211,822,117.50 24,815,665.45 64,525,496.56

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

                    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

 - 9 -



        การเปลี�ยนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 และ

2560 ดงันี�

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

คงเหลือ ณ วนัตน้งวด 211,822,117.50 324,153,397.22 64,525,496.56 143,751,612.42

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 0.00 565,025.36 0.00 234,605.73

ลดลงขายห้องชุดระหวา่งงวด (48,206,040.04) (31,680,469.44) (1,131,087.10) (1,147,268.60)

โอนเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า (48,496,465.52) (97,562,867.23) (48,496,465.52) (97,562,867.23)

โอนกลบัค่าเผื�อการลดมูลค่า 0.00 5,275,322.63 0.00 5,275,322.63

โอนกลบัค่าเผื�อการลดมูลค่าสินทรัพยใ์ห้เช่า 9,917,721.51 14,002,148.20 9,917,721.51 14,002,148.20

       คงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด 125,037,333.45 214,752,556.74 24,815,665.45 64,553,553.15

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงันี�

ทุนที�เรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั 30,000.00 30,000.00 99.99 99.99

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 86,000.00 35,000.00 99.99 99.99

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 125,000.00 150,000.00 99.99 99.99

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 145,000.00 145,000.00 99.99 99.99

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  100,000.00 30,000.00 29.40 0.00

(ถือหุ้นโดยบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั)

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

                    (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า ราคาทุนสุทธิ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั 29,999,960.00 29,999,960.00 (29,999,960.00) (29,999,960.00) 0.00 0.00

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 85,999,960.00 34,999,960.00 (10,959,063.14) (29,901,593.07) 75,040,896.86 5,098,366.93

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 135,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 160,000,000.00

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 14,499,800.00 14,499,800.00 0.00 0.00 14,499,800.00 14,499,800.00

265,499,720.00 239,499,720.00 (40,959,023.14) (59,901,553.07) 224,540,696.86 179,598,166.93

13. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัอื�น ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัอื�น ดงัต่อไปนี�

ทุนที�เรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 600,000.00         600,000.00         20.00                  20.00                  

       บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 500,000.00         500,000.00         9.00                    9.00                    

       บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั 75,000.00           0.00 49.00                  0.00

(หน่วย : บาท)

                            งบการเงนิรวม                             งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุนเงนิลงทุน :-

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

       บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

       บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั 61,749,700.00 0.00 0.00 0.00

รวม 246,749,700.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00

       หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00)

       เงินลงทุนระยะยาวอื�น 95,139,700.00 33,390,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00

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

                     (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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14. ลูกหนี�ค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 39,662,460.81 43,185,696.35 

       หัก ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ครบกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี (1,654,681.78) (1,474,302.89)

รวม 38,007,779.03 41,711,393.46 

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีลูกหนี�ค่าสินทรัพยจ์ากการขายแผงโซล่าร์เซลพร้อม

อุปกรณ์ที�ติดตั�งบนหลงัคาให้บริษทัยอ่ยตั�งแต่ปี 2560 กาํหนดให้ผอ่นชาํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 223 งวด เริ�มงวดแรก

ในเดือนธนัวาคม 2560 และชาํระให้เสร็จสิ�นภายในปี 2567 โดยคิดดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี และให้ชาํระเงินตน้รวมดอกเบี�ย

งวดละไม่ตํ�ากวา่ 300,000 บาท 

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

15.1  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 108,000,000.00 0.00

15.2  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 267,350,300.00 0.00 198,500,000.00 0.00

15.3  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�น 6,417,898.83 0.00 0.00 0.00

รวม 273,768,198.83 0.00 198,500,000.00 0.00

15.1 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

บริษทั

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งจาํนวน 18 ลา้นบาท และ

 จาํนวน 90 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเงินกู ้18 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปีนบัจากวนัที�

ทาํสัญญา (วนัที� 19 มีนาคม 2561) ส่วนเงินกูจ้าํนวน 90 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั�งหมดภายใน  3 ปีนบัจากวนัที�ในสัญญา

 (วนัที� 20 มิถุนายน 2561)

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

                            (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  งบการเงินเฉพาะกจิการ



15.2  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั

       ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  จาํนวน 198.50 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย

ร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกูก้าํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปีนบัจากวนัที�ทาํสัญญา (วนัที� 20 กนัยายน 2561)

บริษทัยอ่ย

      ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2561 บริษทัยอ่ยมีเงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2  แห่ง  จาํนวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท โดย

แห่งที� 1 : จาํนวน 2 สัญญาเงินให้กูร้วม 30.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 7 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 3 ปี นบัจาก

วนัที�ทาํสัญญา จาํนวน  9.18  ลา้นบาท  ทาํสัญญาวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560  และ จาํนวน 21.42 ลา้นบาท ทาํสัญญา

วนัที� 19 มีนาคม 2561

แห่งที�  2 : จาํนวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนกูภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัที�ทาํสัญญา (วนัที� 25 

มิถุนายน 2561) เงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยจาํนวนหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 38.20 ลา้นบาท ที�ผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัผูใ้ห้กู้

15.3  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�น

  เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบัสหกรณ์แห่งหนึ�ง เพื�อซื�อที�ดินสาํหรับที�ตั�งโครงการพลงังงาน

ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนสิทธิ� เรียกร้องในลูกหนี� เงินกูย้มืดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธิ� ใชที้�ดินรายเดิม โดยมีหนี�

ตามบญัชีคงเหลือ  ณ  วนัที�ไดรั้บโอนจาํนวน  6.90  ลา้นบาท  ตามสัญญากาํหนดให้ผูกู้จ่้ายชาํระเป็นเวลา 60 เดือน ในอตัรา

เดือนละ  121,092.43 บาท

16. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

       รายการเคลื�อนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 75,540,351.60

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 38,578,744.00

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (2,462,697.90)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 111,656,397.70

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

                            (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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17. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

       รายการเคลื�อนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กจิการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 120,613,103.45 66,515,124.40 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 302,572,604.32 252,603.23 

ลดลงจากการขาย (128.51) 0.00 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 1,487,027.79 1,487,027.79 

ซื�อกิจการพลงังานแสงอาทิตยผ์า่นบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (9,430,809.20) (4,037,733.40)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 415,241,797.85 64,217,022.02

      ในไตรมาส 2/2561 ที�ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งโดยลงทุนในหุ้นสามญัและมีอาํนาจเขา้ควบคุม

กิจกรรมสาํคญัในบริษทัแห่งหนึ�งที�ลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ ซึ�งมีมูลค่าโครงการ จาํนวน  301.75  ลา้นบาท 

จึงถือวา่  บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัดงักล่าวมารวมในการ

จดัทาํงบการเงินรวม   

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

       รายการเคลื�อนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 20,646.72

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (13,088.62)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 7,558.10

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

                            (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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19. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เจา้หนี�การคา้ 620,610.13 7,480.15 292,444.45 7,480.15

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,365,896.80 3,622,427.91 1,094,093.26 1,019,360.30

     เงินประกนัผลงาน 5,783,621.36 5,950,332.58 5,030,310.00 5,118,477.50

     อื�นๆ 7,030,632.42 3,246,531.53 5,398,896.25 2,539,401.97

รวม 17,800,760.71 12,826,772.17 11,815,743.96 8,684,719.92

20. เงินกู้ยืมระยะสั�น

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 18,000,000.00       0.00 

เงินกูย้มืจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 60,000,000.00       0.00 60,000,000.00       0.00 

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 300,000.00            0.00 0.00 0.00 

รวม 60,300,000.00       0.00 78,000,000.00 0.00 

บริษทั

                  เมื�อวนัที� 16  กนัยายน 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ย และจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 18 ลา้นบาท

และจาํนวน 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5  ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืน 6  เดือนนบั จากวนักู้

บริษทัยอ่ย

                  บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งไดกู้ย้มืเงินจากผูถื้อหุ้นรายหนึ�งจาํนวน 700,000 บาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5  ต่อปี

ในระหวา่งงวดไดจ่้ายคืนเงินตน้ จาํนวน 400,000 บาท ส่วนที�เหลือจาํนวน 300,000 บาท จ่ายชาํระเมือทวงถาม

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

                            (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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21. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

        รายละเอียดเกี�ยวกบัสินทรัพยที์�เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ยานพาหนะ 2,698,000.00 2,698,000.00

ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,694,376.44) (1,290,785.20)

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,003,623.56 1,407,214.80

        จาํนวนขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี 365,820.00 365,820.00

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 304,850.00 579,215.00

เกิน 3 ปีขึ�นไป 0.00 0.00

รวม 670,670.00 945,035.00

  หัก  ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (31,623.71) (61,229.70)

รวม 639,046.29 883,805.30

        หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

       หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 639,046.29 883,805.30

       หัก  ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกาํหนด

                 ชาํระภายใน 1 ปี (341,187.17) (328,438.62)

       หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 297,859.12 555,366.68

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

                      (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการอื�น

              ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มมีเงินกูย้มืจากบริษทัผูถื้อหุ้นรายหนึ�งของ

บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งจาํนวน 12.00 ลา้นบาท  อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 - 5 ต่อปี  และชาํระคืนเงินตน้ภายใน 

10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกู้

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

2561

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 188,650,000.00

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้มืรอตดัตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (1,042,657.34)

หัก ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (16,111,888.08)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 171,495,454.58

          เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงิน 210 ลา้นบาท 

เพื�อนาํมาชาํระค่าซื�อโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหนึ�ง โดยเงินกูย้มืดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ

จดัการกูย้มือตัรา  0.5%  ของเงินกู ้ ดอกเบี�ยอตัราดอกเบี�ย 6 ปีแรก  คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปีถดัไปคิดอกเบี�ยร้อยละ 

MLR-1.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน สาํหรับเงินตน้กาํหนดให้ชาํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 143 งวด 

เริ�มงวดแรก เดือนกนัยายน 2561 ดว้ยจาํนวนเงินที�แตกต่างกนัโดย

งวดที� 1 ถึง  งวดที�  24 งวดละ  1.35 ลา้นบาท , งวดที� 25  ถึง  งวดที� 60 งวดละ 1.40 ลา้นบาท , งวดที� 61 ถึง งวดที� 108  

งวดละ 1.50 ลา้นบาท , งวดที� 109 ถึง งวดที� 142 งวดละ 1.50 ลา้นบาท และงวดที� 143 ชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด

           ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2561   บริษทัฯ  ไดรั้บเงินกูย้มืแลว้จาํนวน  190  ลา้นบาท      เงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนั

โดยสิ�งปลูกสร้าง  ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์    และสิทธิ� เหนือที�ดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์   เงินฝากธนาคาร 

และหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัที�ถือโดยบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

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

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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24. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

          บริษทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและบาํเหน็จ  ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.   2541  ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตาม

สิทธิและอายงุาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 1,450,082.62 2,396,942.01 1,442,442.06 2,385,095.00 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 314,517.51 819,213.96 312,522.90 810,848.00 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 29,390.73 55,401.00 29,198.19 54,936.00 

บวก   การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

           ของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 (1,680,848.35) 0.00 (1,667,810.94)

หัก ลดลงจากพนกังานลาออก 0.00 (140,626.00) 0.00 (140,626.00)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�บนัทึก

       ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 1,793,990.86 1,450,082.62 1,784,163.15 1,442,442.06 

25. รายการบัญชีกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั

          บริษทัฯ  มีรายการบญัชีกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งมีสาระสาํคญั   กิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั    สินทรัพย ์  หนี� สิน   รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั    ส่วนหนึ�งเกิดจากรายการบญัชี

ที�เกี�ยวขอ้งกนั      ดงันั�นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว    โดยใชน้โยบายกาํหนดรายการที�เป็นปกติทางธุรกิจ

กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัที�คิดกบัลูกคา้รายอื�น

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

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย

นายพิชิต   วิริยะเมตตากลุ ผูถื้อหุ้นใหญ่

          บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี�

       รายไดค่้าเช่าและบริการ ใชร้าคาตามสัญญาที�ตกลงกนั

        เงินให้กูย้มื  อตัราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี 

        เงินกูย้มื  อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

          รายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ   กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  ณ  วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี�การคา้

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 100,000.00 100,000.00 

       รวม 100,000.00 100,000.00 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

   บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั 14,550.00 0.00 

   บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 54,332.14 13,794.00 

       รวม 68,882.14 13,794.00 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 

       สุทธิ 68,882.14 13,794.00 

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

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ลกัษณะรายการค้า

ลกัษณะความสัมพนัธ์

นโยบายในการกาํหนดราคา

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 30 กนัยายน 2561

   บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั

เงินให้กูย้มื 39,350,000.00 0.00 0.00 39,350,000.00

ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,757,667.82 0.00 0.00 1,757,667.82

       รวม 41,107,667.82 0.00 0.00 41,107,667.82

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินให้กูย้มื

     ดอกเบี�ยคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (41,107,667.82) 0.00 0.00 (41,107,667.82)

       เงินให้กูย้มื 0.00 0.00 0.00 0.00

   บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั

เงินให้กูย้มืระยะสั�น 0.00 120,000,000.00 (120,000,000.00) 0.00

เงินให้กูย้มืระยะยาว 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 2,004,657.53 0.00 2,004,657.53

       เงินให้กูย้มื 0.00 140,004,657.53 (120,000,000.00) 20,004,657.53

   บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี� จาํกดั

เงินให้กูย้มืระยะยาว 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 1,257,534.25 0.00 1,257,534.25

       เงินให้กูย้มื 0.00 91,257,534.25 0.00 91,257,534.25

บริษัท เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั

เงินให้กูย้มืระยะยาว 0.00 210,000,000.00 (11,500,000.00) 198,500,000.00

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 254,650.68 0.00 254,650.68

       รวม 0.00 210,254,650.68 (11,500,000.00) 198,754,650.68

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

                                     (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 30 กนัยายน 2561

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั

ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 43,185,696.35 0.00 (3,523,235.54) 39,662,460.81

ดอกเบี�ยคา้งรับ 65,074.34 1,566,022.26 (1,574,591.79) 56,504.81

       รวม 43,250,770.69 1,566,022.26 (5,097,827.33) 39,718,965.62

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี� จาํกดั

เงินกูย้มืระยะสั�น 0.00 43,000,000.00 (25,000,000.00) 18,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 121,150.69 (94,520.55) 26,630.14

       รวม 0.00 43,121,150.69 (25,094,520.55) 18,026,630.14

นายพชิิต   วริิยะเมตตากุล

เงินกูย้มืระยะสั�น 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 88,767.12 0.00 88,767.12

       รวม 0.00 60,088,767.12 0.00 60,088,767.12

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

                                     (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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          รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  มีสาระสาํคญัรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับ

งวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 และ 2560  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

   บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี� จาํกดั

รายได-้ค่าเช่า 174,000.00 180,000.00

ดอกเบี�ยรับ 1,257,534.25 0.00

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี� จาํกดั

รายได-้ค่าเช่า 180,000.00 180,000.00

รายได-้ค่าบริการ 841,121.46 1,495,327.11

ดอกเบี�ยรับ 0.00 6,849.32

เงินปันผลรับ 0.00 9,405,154.28

ดอกเบี�ยจ่าย 26,630.14 0.00

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั

รายได-้ค่าเช่า 540,000.00 0.00

ดอกเบี�ยรับ 1,566,022.26 0.00

   บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั

ดอกเบี�ยรับ 2,004,657.53 0.00

บริษัท เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั

ดอกเบี�ยรับ 254,650.68 0.00

นายพชิิต   วริิยะเมตตากุล

ดอกเบี�ยจ่าย 88,767.12 0.00

26. ใบสําคญัแสดงสิทธิ

          ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และ 2560   บริษทัฯ  มีใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกให้เพื�อรองรับการเพิ�มทุนที�ไดจ้ดทะเบียน

เพิ�มทุนไวใ้นปี 2558 โดยมีใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและยงัไม่หมดอาย ุคงเหลือ ประกอบดว้ย

หน่วย 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 4 0 165,974,332

                        รวม 0 165,974,332

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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ในไตรมาส 2/2561 มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุ้นและไตรมาส 1/2560 ไม่มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในการ

ซื�อหุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดการครบกาํหนด ดงันี�

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 4 สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  สามารถใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยมีอาย ุ 3 ปี ตั�งแต่วนัที� 19 มิถุนายน  2558  ถึงวนัที� 19 มิถุนายน 2561

27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

และ 2560  มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

    (ขั�นพื�นฐาน) 2,082,919.25 (19,089,432.43) (5,586,564.54) (7,124,595.80)

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

    (ขั�นพื�นฐาน) 818,024,729 715,020,835 818,024,729 715,020,835

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.003 (0.027) (0.007) (0.010)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

 (ปรับลดซี�งไม่แตกต่างจากขั�นพื�นฐาน) 2,082,919.25 (19,089,432.43) (5,586,564.54) (7,124,595.80)

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

    (ขั�นพื�นฐาน) 818,024,729 715,020,835 818,024,729 715,020,835

หุ้นที�เสมือนเพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 0.00 51,735,299.54 0.00 51,735,299.54

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั 818,024,729.00 766,756,134.54 818,024,729.00 766,756,134.54

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 0.003 (0.025) (0.007) (0.009)

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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28.  ทุนจดทะเบียน

บริษัท

         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 8/2561 เมื�อวนัที�  21 มิถุนายน 2561  ที�ประชุมมีมติลดทุนและแกไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิให้ทุนจดทะเบียนเป็น 818,024,729 บาท จาํนวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีผูน้าํใบสาํคญั

แสดงสิทธิมาซื�อหุ้นสามญัในไตรมาส 2/2561 จาํนวน 103.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  

เมื�อวนัที� 22 มิถุนายน  2561

บริษัทย่อย

แห่งที� 1

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2561  ที�ประชุมบริษทัยอ่ย มีมติเป็นเอกฉนัท์

ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก  135  ลา้นบาท   เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  177  ลา้นบาท  (17,700,000 หุ้น) โดยออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน  4,200,000  หุ้น   มูลค่าหุ้นละ  10  บาท     บริษทัฯ    ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  

เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2561  เมื�อวนัที�  19  กมุภาพนัธ์ 2561  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดจ้ดทะเบียน

เพิ�มทุนโดยการออกหุ้นสามญั จาํนวน 8.5 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ  10  บาท  (จาํนวน 85 ลา้นบาท)  ทาํให้ทุนจดทะเบียนเพิ�มเป็น 

จาํนวน 135 ลา้นบาท และนาํมติเพิ�มทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุ้นเพิ�มทุนบางส่วนหุ้นละ   3  บาท     และนอกจากนี� ยงัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้เตม็มูลค่าหุ้นอีกจาํนวน 

15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุ้นๆ ละ 3.75 บาท)

แห่งที� 2

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2561  ที�ประชุมบริษทัยอ่ย มีมติเป็น

เอกฉนัทใ์ห้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 25,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท (25 ลา้นบาท) หลงัจากลดทุนทาํให้ทุนจดทะเบียน

คงเหลือจาํนวนหุ้นสามญัจาํนวน 125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1,000  บาท  บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2561

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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29. ข้อมูลเกี�ยวกบัการดําเนินงานตามประเภทส่วนงานดําเนินงาน

          ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ   เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั�งนี�

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจ สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 

30 กนัยายน 2561 และ 2560  มีดงันี�

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 43.28 5.82 2.09 2.03 10.15 0.00 55.52 7.84 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 12.39 0.62 (0.94) 0.42 4.39 0.00 15.84 1.04 

รายไดอื้�น 2.66 1.78

โอนกลบัจากการลดมูลคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 1.47

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (9.34) (1.01)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (11.92) (11.22)

ตน้ทุนทางการเงิน (1.48) (0.01)

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (0.32) 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (4.56) (7.95)

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 0.00 0.69 2.67 2.15 0.00 0.00 2.67 2.84 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 0.00 (0.12) 0.03 0.54 0.00 0.00 0.03 0.42 

รายไดอื้�น 4.07 2.04 

โอนกลบัจากการลดมูลคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 1.47

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (0.16) (0.32)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (10.57) (10.46)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.13) (0.01)

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (6.77) (6.87)

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิรวม

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม



จาํแนกตามประเภทธุรกิจ สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 และ 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 64.49 36.27 5.99 2.66 17.27 0.00 87.75 38.93 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 16.28 4.17 (1.13) 0.20 8.80 0.00 23.95 4.37 

รายไดอื้�น 6.47 5.12 

โอนกลบัจากการลดมูลคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 5.28 

โอนกลบัหนี�สงสยัจะสูญ 19.00 0.00 

หนี�สงสยัจะสูญ 0.00 0.00 

ขาดทุนการดอ้ยคา่เงินลงทุน 0.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (12.51) (4.64)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (37.47) (37.24)

ตน้ทุนทางการเงิน (1.64) (0.04)

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (0.29) 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (2.48) (27.14)

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.34 1.38 7.73 3.02 0.00 0.00 9.07 4.40 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 0.21 (0.19) 0.68 0.56 0.00 0.00 0.89 0.37 

รายไดอื้�น 8.86 15.05 

โอนกลบัจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 18.94 0.00 

โอนกลบัจากการลดมูลคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 0.00 5.28 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (0.65) (0.71)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (33.39) (34.04)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.24) (0.04)

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (5.59) (14.09)

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม
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งบการเงนิรวม

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ



      ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที�รายละเอียด ดงันี�

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 64.25 49.97 0.00 0.00 350.99 70.64 415.24 120.61 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 111.66 75.54 0.00 0.00 111.66 75.54 

สินทรัพยอื์�น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.79 471.60 

สินทรัพยร์วม 64.25 49.97 111.66 75.54 350.99 70.64 1,103.69 667.75 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 48.14 49.81 0.00 0.00 16.08 16.71 64.22 66.52 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 111.66 75.54 0.00 0.00 111.66 75.54 

สินทรัพยอื์�น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.31 519.47 

สินทรัพยร์วม 48.14 49.81 111.66 75.54 16.08 16.71 840.19 661.53 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิรวม

ธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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30. เครื�องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน

         บริษทั และบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย และจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทั 

และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อการเกง็กาํไรหรือเพื�อการคา้

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

         บริษทั และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นลงตาม

สถาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ยสูงขึ�น ขอ้มูลเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 23

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

         บริษทั และบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั อยา่งไรกต็าม เนื�องจากบริษทั 

และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที� ดงันั�น บริษทัจึงไม่มีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

         บริษทั และบริษทัยอ่ยใชว้ิธีและขอ้สมมุติฐานดงัต่อไปนี�  ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

            -  เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงใน

               งบแสดงฐานะการเงิน

            -  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น   แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดง

               ฐานะการเงิน

            -  เงินให้กูย้มื แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจาํนวนเงิน

               ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

            -  เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ แสดงตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดง

               ฐานะการเงิน

            -  เงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว  ซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั  และบางส่วนมีอตัราดอกเบี�ยคงที�  ที�มีอตัรา

               ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

31. การบริหารจดัการทุน

          วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซึ�งโครงสร้างทางการเงิน

ที�เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง

          ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุน ดงันี�

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

                   (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน 0.26                       0.03                       0.11                       0.02                       

32. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อย

         บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราช

บญัญติัส่งเสริมการลงทุน    พ.ศ.  2520   จากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคาประเภท  7.1.1.2  

กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือ  พลงังานไฟฟ้า   และไอนํ� าจากพลงังานหมุนเวียน  ยกเวน้ ขยะหรือเชื�อเพลิงจากขยะ  

ลงวนัที� 2 มิถุนายน พ.ศ.2558 มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์

ทางภาษีหลายอยา่งในช่วงที�ไดรั้บการส่งเสริมบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเงื�อนไขอยา่งเคร่งครัด

33. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�นในภายหน้า

บริษัท

          ณ  วนัที�  30 กนัยายน  2561  และ   2560    บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตเกี�ยวกบัสัญญาก่อสร้าง 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นและบริการอื�น จาํนวน 2.01 ลา้นบาท และจาํนวน 4.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั

บริษัทย่อยทางอ้อม

          ในเดือนเมษายน  2561  บริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตเกี�ยวกบัสัญญาเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพื�นดินโดยมีสิทธิ� ใชป้ระโยชน์บนพื�นที�โครงการมีกาํหนดระยะเวลา 26 ปี นบัแต่

วนัลงนามในสัญญา  โดยผูส้นบัสนุนโครงการตอ้งจ่ายค่าใชสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่เจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคม

สระแกว้) เป็นรายปี ปีละ 3.3 ลา้นบาท

          เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดท้าํสัญญาซื�อขายไฟฟ้าเพิ�มเติมเพื�อรับโอนสิทธิในการผลิตและ

ขายไฟฟ้ากาํลงัการผลิต  4.997 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายหนึ�ง (คู่สัญญาเดิม) บริษทัยอ่ย

ดงักล่าวตอ้งปฎิบติัตามเงื�อนไขในสัญญาอยา่งเคร่งครัด

บริษัทย่อย

          ในปี  2560  บริษทัฯ ไดซื้�อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหนึ�งและซื�อหุ้นในบริษทัยอ่ยในกลุ่ม

เดียวกนัที�ไดรั้บสิทธ์จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญา

เลขที�  PV-PEA 0065/2556   ลงวนัที�  6  กนัยายน  2556 ที� กฟภ. รับซื�อพลงังานไฟฟ้า  995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี 

เริ�มตั�งแต่ วนัที� 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัที� 30 ธนัวาคม 2581 ดว้ยอตัราที�กาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซึ�งเป็นอตัรา 

6.16 บาทต่อหน่วย

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

                   (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกจิการ 
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34. คดคีวาม

          ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2561 และวนัที�  31 ธนัวาคม 2560   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที�มี

สาระสาํคญัดงันี�

บริษัท

          ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และวนัที�  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย  และอดีต

กรรมการผูจ้ดัการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมจาํนวนเงินรวม  22.60 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ  ไดจ่้าย

เงินการเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานแลว้จึงไดย้ื�นคดัคา้นคาํฟ้อง  ปัจจุบนัศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่าค่าความเสียหาย

จาํนวน  0.35  ลา้นบาท  ซึ�งบริษทัฯ ชาํระแลว้ ส่วนคดีที�อดีตกรรมการผูจ้ดัการฟ้องร้องอยูร่ะหวา่งการพิจารณาศาล

          ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ  ไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื�อเรียก 

คืนเงินประกนั   หมายเหตุ  10.2  และเมื�อวนัที�  17  สิงหาคม  2559   บริษทัฯ   ไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้อง

ค่าเสียหาย จาํนวน 50 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

          ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2561  และวนัที�   31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ  ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งฟ้อง

เรียกร้องเงินค่าหุ้นส่วนที�เหลือ  จาํนวน  5  ลา้นบาท    ที�บริษทัฯ  หักไวส้าํหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใชจ่้าย

สาํหรับโครงการอาคารชุดที�  บริษทัฯ  ไดม้าจากการซื�อหุ้นทั�งหมดในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัฯ  ไดฟ้้องแยง้กลบัเพื�อ

เรียกค่าความเสียหายจากโจทก ์เป็นจาํนวนเงิน 44.04 ลา้นบาท  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

บริษัทย่อย

          ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2561 และวนัที�  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง มีคดีฟ้องร้องกบับริษทัแห่งหนึ�งให้

จ่ายคืนค่าดาํเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาศิลปินเกาหลีที�มีชื�อเสียงมาแสดงคอนเสิร์ต   ซึ�งบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินค่า

ดาํเนินการเป็นตวัแทนไปแลว้บางส่วน   จาํนวน   1.90   ลา้นบาท     เนื�องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจึงไม่

สามารถจดัแสดงคอนเสิร์ตได ้โดยบริษทัตวัแทนดงักล่าวฟ้องแยง้วา่ ไม่ไดผ้ิดสัญญาเนื�องจากไดด้าํเนินการตามสัญญา     

ครบถว้น จึงไม่คืนเงินพร้อมเรียกร้องค่าดาํเนินการส่วนที�เหลืออีก 1.88 ลา้นบาท โดยศาลชั�นตน้ไดพ้ิพากษาให้บริษทัฯ   

จ่ายชาํระ    บริษทัยอ่ย    จึงไดบ้นัทึกตั�งค่าดาํเนินการที�ตอ้งจ่ายเพิ�มทั�งจาํนวน   ปัจจุบนั   บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งรอฟังคาํ

พิพากษาศาลฎีกา

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

         งบการเงินระหวา่งกาลนี� ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2561

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

                   (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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