บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษ ทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดําเนิ นงานรวม และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตาม
ความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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การซื้ อธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 11, 16 และข้อ 33 ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้ซ้ื อ
สิ นทรัพย์ที่เป็ นโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นธุรกิจกลุ่มพลังงานจากกลุ่มกิจการหลายรายซึ่ งมีความ
แตกต่ า งจากธุ ร กิ จหลักของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เป็ นธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พ ย์จากการซื้ อ กิ จการดังกล่ าวส่ งผลให้ มูล ค่ า
สิ นทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น จํานวน 591.07 ล้านบาทซึ่ งการบันทึกบัญชี ซ้ื อกิจการดังกล่าวมีความแตกต่าง
จากเดิ มและมีความซับซ้อนในเรื่ องของสัญญาภาระผูกพันและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายบัญชี ที่
แตกต่ างกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องทําความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวและต้องใช้ดุลยพิ นิจอย่างสมเหตุ ผลเกี่ ยวกับการซื้ อ
ทรั พย์สิ นดังกล่าวว่ามี เนื้ อหาสําคัญว่าเป็ นการซื้ อทรัพ ย์สินหรื อซื้ อธุ รกิ จและเรื่ องดังกล่าวมี ส าระสําคัญ ต่ อการ
ดําเนินงานในธุรกิจใหม่สาํ หรับกลุ่มกิจการทําให้กลุ่มบริ ษทั ต้องทําการประเมินหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ได้มา ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อกิจการเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับความถูกต้องในการบันทึ กบัญชี เกี่ ยวกับการซื้ อกิ จการโดยได้ใช้วิธีตรวจสอบ
ดังนี้
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เนื้อหาสําคัญในการซื้ อกิจการและหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• สอบถามฝ่ ายบริ หารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการทํารายการในการซื้ อกิจการ
• อ่านสัญญาซื้ อ ขาย,การโอนกิ จการและข้อกําหนดต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องรวมถึ งรายงานการวิเคราะห์ การซื้ อ
กิจการที่กิจการนํามาใช้พร้อมอ่านรายงานการประชุมที่มีมติพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
• ประเมินดุลยพินิจสําคัญของผูบ้ ริ หารที่ใช้ในการตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจพลังงานและลักษณะการได้มา
• สอบทานรายงานการประเมิ นราคาสิ นทรัพ ย์ของผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระ และสอบทานรายงานที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานและวิธีการวัดมูลค่าที่นาํ มาใช้
• ประเมินความเหมาะสมขอการนําข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้ของผูบ้ ริ หารในการประกอบการวัดมูลค่าของ
หุน้ ที่จ่ายซื้ อ
• เข้าตรวจสอบที่ ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่ อทําความเข้าใจในกระบวนการผลิตและขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลหน่วยที่ผลิตได้ที่นาํ มาคํานวณรายได้
• สอบทานการแสดงรายการและพิ จารณาถึ งความเพี ยงพอการเปิ ดเผยข้อมู ลตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน
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ตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น รวมสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายได้จากการจําหน่ า ย
กระแสไฟฟ้ าจํานวน 40.57 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อธุ รกิ จพลังงาน
ตามที่ กล่าวในวรรคก่อน โดยการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเป็ นไปตามเงือนไขและสัญญาที่ทาํ กับคู่สัญญาหลายราย ซึ่ งมี
ลักษณะที่ มีค วามซับ ซ้อนและมี เงื่ อนไขข้อผูกพันหลายอย่าง ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มกิ จการ ต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จในการ
พิจารณาถึงการรับรู ้รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้า พเจ้า ได้รั บ ความเชื่ อ มั่น เกี่ ย วกับ ความถู ก ต้อ งในการบัน ทึ ก บัญ ชี เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ร ายได้จากการจําหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าโดยได้ใช้วิธีตรวจสอบดังนี้
• สอบถามผูบ้ ริ หารถึงลักษณะการดําเนิ นงานธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์ของกลุ่มบริ ษทั เพื่ อทํา
ความเข้าใจลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้อง
• อ่านสัญญาและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจสาระสําคัญในสัญญา
• ประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของการรับรู ้รายการบัญชีที่ใช้
• สุ่ มทดสอบรายการบันทึกบัญชีกบั หลักฐานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานการแสดงรายการและพิ จารณาถึ งความเพี ยงพอการเปิ ดเผยข้อมู ลตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น

-4ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้
ที่ ไ ด้รั บ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากกฎว่า ข้อมู ลอื่ น มี การแสดงข้อมู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่า มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสํา คัญ ข้า พเจ้า ต้อ งสื่ อ สารเรื่ อ งดังกล่ า วกับ ผู ม้ ี ห น้า ที่ ก ํากับ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ผู ม้ ี ห น้า ที่ ในการกํากับ ดู แ ล
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้อ งตามที่ ค วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิด ชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่ สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถื อว่ามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณ์ อย่างสมเหตุ สมผลได้ว่า
รายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

-5ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อข้อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่ เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ ที่ เกี่ ยวกับเหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ให้
มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

-6ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลในเรื่ องต่ างๆ ที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ความสั มพัน ธ์ ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ มากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

53,556,159.68

213,058,723.57

9,002,678.87

190,685,488.05

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

6

63,417,809.99

12,375,097.93

10,495,098.99

7,821,727.44

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

7

2,454,627.21

0.00

4,197,438.41

183,868.34

14

0.00

0.00

0.00

1,474,302.89

9, 24

0.00

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี�เงินมัดจําและเงินประกันโครงการ

9

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือ� ขาย

10

111,326,326.91

211,822,117.50

24,206,928.66

64,525,496.56

230,754,923.79

437,255,939.00

47,902,144.93

264,690,883.28

1,710,560.26

0.00

0.00

0.00

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

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

11

0.00

0.00

223,975,765.36

179,598,166.93

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

12

32,085,000.00

33,390,000.00

32,085,000.00

33,390,000.00

0.00

0.00

0.00

41,711,393.46

ลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

13, 24

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

14

74,904,921.54

0.00

298,500,000.00

0.00

อสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุน

15

110,684,001.96

75,540,351.60

110,684,001.96

75,540,351.60

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

643,895,853.04

120,613,103.45

101,290,923.60

66,515,124.40

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น

17

35,732,266.57

20,646.72

28,558.58

20,646.72

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

186,517.96

0.00

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

830,798.33

931,598.33

12,995.00

62,995.00

900,029,919.66
1,130,784,843.45

230,495,700.10
667,751,639.10

766,577,244.50
814,479,389.43

396,838,678.11
661,529,561.39

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

18

14,485,325.71

12,826,772.17

11,992,774.48

8,684,719.92

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

19

40,300,000.00

0.00

58,000,000.00

0.00

1,579,558.00

3,492,770.79

193,338.00

118,831.79

20

345,545.77

328,438.62

345,545.77

328,438.62

23

16,052,745.17

0.00

0.00

0.00

32,576.02

0.00

0.00

0.00

72,795,750.67

16,647,981.58

70,531,658.25

9,131,990.33

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขายและให้เช่า
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

20

209,820.90

555,366.68

209,820.90

555,366.68

เงินกูย้ มื ระยะยาว

21

9,000,000.00

0.00

0.00

0.00

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

187,548,163.31

0.00

0.00

0.00

23

1,538,328.48

1,450,082.62

1,527,771.72

1,442,442.06

รวมหนี�สินไม่ หมุนเวียน

198,296,312.69

2,005,449.30

1,737,592.62

1,997,808.74

รวมหนี�สิน

271,092,063.36

18,653,430.88

72,269,250.87

11,129,799.07

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

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

1,149,760,250.00

หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท

818,024,729.00

1,149,760,250.00
818,024,729.00

ทุนที�ออกและชําระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 715,020,835 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่า หุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
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715,020,835.00
818,024,729.00

715,020,835.00
818,024,729.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

624,225,739.00

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

9,833,839.02

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

(702,783,843.76) (699,985,110.76) (709,874,168.46) (698,680,650.70)

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

749,300,463.26

649,095,302.26

742,210,138.56

650,399,762.32

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

110,392,316.83

2,905.96

0.00

0.00

859,692,780.09

649,098,208.22

742,210,138.56

650,399,762.32

1,130,784,843.45

667,751,639.10

814,479,389.43

661,529,561.39

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและบริ การ

82,286,055.00
8,731,016.84

39,907,405.00
4,669,511.84

1,340,000.00
10,986,512.12

1,380,000.00
5,269,511.84

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื�น

40,565,933.97
9,186,523.94

1,421,974.40
7,058,420.67

1,549,979.20
13,297,151.85

0.00
17,137,186.50

2,118,971.72

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

18,377,598.43

0.00

19,000,000.00
161,888,501.47

0.00
53,057,311.91

0.00
45,651,241.60

0.00
23,786,698.34

ต้นทุนขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

61,449,967.32

34,587,714.09

1,131,087.10

1,152,130.60

608,736.79
9,669,283.36

(5,275,322.63)
4,970,222.05

608,736.79
9,071,127.13

(5,275,322.63)
4,959,722.05

ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

19,085,564.91

421,960.29

1,170,842.87

0.00

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี�สงสัยจะสู ญ

16,499,673.57
46,397,048.98
1,305,000.00
0.00

5,175,447.89
49,470,762.55
2,475,000.00
19,371,505.00

843,196.35
41,697,168.57
1,305,000.00
0.00

882,214.79
44,049,164.29
22,490,468.98
0.00

4,825,092.10
159,840,367.03
2,048,134.44
(790,837.09)
1,257,297.35

53,641.28
111,250,930.52
(58,193,618.61)
0.00
(58,193,618.61)

1,017,600.55
56,844,759.36
(11,193,517.76)
0.00
(11,193,517.76)

53,641.28
68,312,019.36
(44,525,321.02)
0.00
(44,525,321.02)

0.00
1,257,297.35

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

0.00
(11,193,517.76)

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

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับหนี�สงสัยจะสู ญ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :
รายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-4บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

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

(2,580,639.38)

(56,512,733.76)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,837,936.73

(36.50)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,257,297.35

(56,512,770.26)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(2,580,639.38)

(56,512,733.76)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,837,936.73

(36.50)

0.00

0.00

1,257,297.35

(56,512,770.26)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

(0.003)

(0.079)

(0.014)

(0.060)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

(0.003)

(0.074)

(0.014)

(0.056)

818,024,729

768,162,956

818,024,729

768,162,956

กําไรจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนที�ออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มี
อํานาจควบคุม

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :

715,020,835.00

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่ วนของบริ ษทั ย่อยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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

103,003,894.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
(218,093.62)

103,003,894.00
0.00
(218,093.62)

0.00
106,551,416.93
57.21

103,003,894.00
106,551,416.93
(218,036.41)

0.00
818,024,729.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(2,580,639.38)
(702,783,843.76)

(2,580,639.38)
749,300,463.26

3,837,936.73
110,392,316.83

1,257,297.35
859,692,780.09

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :
เพิม� ทุน
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ส่ วนของบริ ษทั ย่อยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ส่ วนงานที�ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(643,472,377.00)

705,608,036.02

2,829.06

705,610,865.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

ทุนที�ออก

ส่ วนเกิน

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(655,823,140.62)

693,257,272.40

0.00

0.00

0.00

(42,857,510.08)

(42,857,510.08)

715,020,835.00

624,225,739.00

9,833,839.02

(698,680,650.70)

650,399,762.32

103,003,894.00

0.00

0.00

0.00

103,003,894.00

0.00
818,024,729.00

0.00
624,225,739.00

0.00
9,833,839.02

(11,193,517.76)
(709,874,168.46)

(11,193,517.76)
742,210,138.56

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี :
เพิม� ทุน
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กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

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

2561

งบการเงินรวม

2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,048,134.44

(58,193,618.61)

(11,193,517.76)

(44,525,321.02)

(19,000,000.00)
0.00
(878,290.99)
0.00
0.00
1,305,000.00
(2,018,971.72)
133,972.72
(2,054,347.73)
24,450,344.49
446,785.50
6,865,083.87
0.00
(3,905,343.36)

19,371,505.00
0.00
(5,275,322.63)
79,525.77
0.00
2,475,000.00
0.00
2,273,035.49
(923,597.81)
6,406,210.35
874,614.96
53,641.28
0.00
(3,954,497.84)

0.00
0.00
(878,290.99)
0.00
(18,377,598.43)
1,305,000.00
(100,000.00)
133,972.72
0.00
9,222,802.94
443,869.30
1,017,600.55
0.00
(9,802,329.42)

0.00
(5,250.00)
(5,275,322.63)
66,263.06
20,015,468.98
2,475,000.00
0.00
1,493,946.24
(120,915.00)
5,821,308.77
865,784.00
53,641.28
(9,405,154.28)
(4,141,317.88)

7,392,367.22
(51,115,893.58)
(2,454,627.21)
61,308,309.79
0.00
100,800.00
3,870,195.88
141,134.94
(358,539.64)
(6,865,083.87)
(1,189,265.66)
10,829,397.87

(36,813,504.04)
(22,676,902.23)
0.00
33,572,023.70
0.00
147,655.00
(3,282,952.10)
(2,688,730.71)
(140,626.00)
(53,641.28)
(872,903.82)
(32,809,581.48)

(28,228,491.09)
44,886.91
(796,273.79)
1,131,087.10
3,660,239.13
50,000.00
993,951.34
74,506.21
(358,539.64)
(627,518.36)
(200,583.07)
(24,256,735.26)

(32,681,868.48)
(3,868,532.82)
107,956.00
466,859.84
(43,185,696.35)
101,655.00
(352,291.00)
118,831.79
(140,626.00)
(53,641.28)
(188,709.15)
(79,676,062.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

-2บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

2561

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิม� ขึ�น)ลดลงในเงินลงทุนชัว� คราว
0.00
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
0.00
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
0.00
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
0.00
รับชําระเงินให้กูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
0.00
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื�น
(65,724,921.54)
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
0.00
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
(1,710,560.26)
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(426,079,493.07)
เงินสดจ่ายซื�อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
0.00
เงินสดจ่ายซื�อซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(36,127,868.45)
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
0.00
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับ
0.00
ดอกเบี�ยรับ
3,905,343.36
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
(525,737,499.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลอื�น
0.00
จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
0.00
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
60,700,000.00
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(20,400,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
12,000,000.00
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(3,000,000.00)
จ่ายชําระเงินหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(328,438.63)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
208,950,000.00
จ่ายชําระเงินกูจ้ ากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(5,349,091.52)
เงินสดรับจากการเพิม� ทุน
103,003,894.00
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
355,576,363.85

2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

100,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,873,532.31)
(74,154,005.61)
0.00
9,112.14
0.00
4,139,429.34
28,371,003.56

0.00
(51,000,000.00)
100,000.00
25,000,000.00
(1,757,667.82)
0.00
(298,500,000.00)
0.00
(304,832.43)
0.00
(41,730.00)
0.00
0.00
8,402,700.96
(318,101,529.29)

100,000,000.00
(29,499,800.00)
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
(20,814,677.21)
0.00
0.00
4,205.61
9,405,154.28
4,289,027.78
68,383,910.46

(4,771,652.55)
(312,178.72)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,083,831.27)

0.00
0.00
65,000,000.00
(7,000,000.00)
0.00
0.00
(328,438.63)
0.00
0.00
103,003,894.00
160,675,455.37

0.00
(312,178.72)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(312,178.72)

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

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

-3บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิ

(159,331,738.24)

(9,522,409.19)

(181,682,809.18)

(11,604,330.71)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

213,058,723.57

222,581,132.76

190,685,488.05

202,289,818.76

(170,825.65)

0.00

0.00

0.00

53,556,159.68

213,058,723.57

9,002,678.87

190,685,488.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวดจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ�นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทั�วไป
การจดทะเบียน

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

ที�ต� งั บริ ษทั สํานักงานใหญ่

: 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ที�ต� งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั

แห่งที� 1

เลขที� 242 /1 หมู่ที� 4 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

บริ ษทั ย่อย แห่งที� 1

350-351 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา

บริ ษทั ย่อย แห่งที� 2

เลขที� 405 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทธุรกิจ

: พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี�จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลงวันที� 22 มกราคม 2544 เรื� องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที� 11 ตุลาคม 2559 เรื� องกําหนดรายการย่อที�ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯ

จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเว้น รายการที�เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง
2.2 งบการเงินรวมนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี�
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

2561

2560

บริษัทย่ อยที�บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

ริ เริ� มและพัฒนาโครงการที�เกี�ยวกับพลังงาน

99.99

99.99

และลงทุนในกิจการพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต� ี จํากัด

พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

99.99

99.99

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

หยุดประกอบกิจการ

0.00

99.99

บริษัทย่ อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม
ถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

29.40

0.00

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

49.00

0.00

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

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

-22.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้
2.4 บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที�บริ ษทั สิ� นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั�น
2.5 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม
2.6 งบการเงินรวมนี�จดั ทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที�คล้ายคลึงกัน
การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยที�บริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง� หนึ�ง
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ซึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมอํานาจใน
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด ถึงแม้วา่ จะถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าว
ด้วยสัดส่ วนเพียงร้อยละ 29.40 และร้อยละ 49 ตามลําดับ เนื�องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํ คัญ
ของบริ ษทั ดังกล่าวได้ นอกจากผูถ้ ือหุน้ อื�นในบริ ษทั ทั�ง 2 แห่ง ซึ� งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ๆ เท่านั�น ดังนั�น จึงถือว่าบริ ษทั ทั�ง 2
แห่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจ
ควบคุมในกิจการดังกล่าว
2.7 รายการบัญชีระหว่างกัน
ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที�เป็ นสาระสําคัญได้ตดั ออกในการทํางบการเงินรวมแล้ว
2.8 งบการเงินรวมนี�จดั ทําขึ�นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั กรี น
รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั�น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินรวมเพื�อวัตถุประสงค์อื�น อาจมีขอ้ จํากัด
ด้านลักษณะที�ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ย่อยที�นาํ งบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
2.9 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั�งสิ นทรัพย์
และหนี�สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่ม
ผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที�มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที�มีนยั สําคัญอย่างสมํ�าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั�งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที�ได้มาจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนข้อสรุ ปเกี�ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไป
ตามที�กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-3ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที�มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เมื�อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่าที�
จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี�ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี�
·

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินอย่าง
เดียวกัน

·

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสิ นทรัพย์
นั�นหรื อหนี�สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

·

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�ไม่ได้มาจากข้อมูลที�สังเกตได้ (ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินถูกจัดประเภทลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรม

โดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที�อยูใ่ น

ระดับตํ�าสุ ดที�มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอน
2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุ งใหม่ที�ใช้ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดข้างล่างนี�
มาตรฐานการบัญชี

เรื� อง

ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2560)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที� 2 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที� 8 (ปรับปรุ ง 2560)

นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560)

ภาษีเงินได้

ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2560)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที� 17 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาเช่า

ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที� 20 (ปรับปรุ ง 2560)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

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

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

-4มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)

เรื� อง

ฉบับที� 21 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที� 23 (ปรับปรุ ง 2560)

ต้นทุนการกูย้ มื

ฉบับที� 24 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคล หรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ฉบับที� 26 (ปรับปรุ ง 2560)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

ฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2560)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที� 28 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที� 29 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที� 33 (ปรับปรุ ง 2560)

กําไรต่อหุน้

ฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที� 36 (ปรับปรุ ง 2560)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที� 37 (ปรับปรุ ง 2560)

ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และสิ นทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น

ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที� 40 (ปรับปรุ ง 2560)

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

ฉบับที� 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 2 (ปรับปรุ ง 2560)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที� 3 (ปรับปรุ ง 2560)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที� 4 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที� 5 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนินงานที�ยกเลิก

ฉบับที� 6 (ปรับปรุ ง 2560)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที� 8 (ปรับปรุ ง 2560)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2560)

งบการเงินรวม

ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)

การร่ วมการงาน

ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื�น

ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2560)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2560)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรม

ฉบับที� 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ� งจูงใจที�ให้แก่ผเู ้ ช่า

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

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

-5การตีความมาตรฐานการบัญชี ( ต่ อ)

เรื� อง

ฉบับที� 25 (ปรับปรุ ง 2560)

ภาษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2560)

การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที� 29 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที� 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที� 32 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2560)

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ และหนี�สินที�มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที� 4 (ปรับปรุ ง 2560)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที� 5 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม

ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื� อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มภี าวะเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที� 14 (ปรับปรุ ง 2560)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั�นตํ�าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี� สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื� อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน

ฉบับที� 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที� 17 (ปรับปรุ ง 2560)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที� 20 (ปรับปรุ ง 2560)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที� 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินที�นาํ ส่ งรัฐ

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพ ตามที�กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา
และคําศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน� ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

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

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

-62.11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี

สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุ งในสาระสําคัญและประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม
2562 และ 2563 ซึ� งมีรายละเอียดดังนี�
2.11.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งในสาระสําคัญ มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา
บัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2562 ดังนี�
1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื� องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า โดยอธิบายให้ชดั เจน
ว่ากิจการที�เลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
(ซึ� งถือโดยกิจการหรื อถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซึ� งเป็ นกิจการร่ วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรื อกิจการที�มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน ) โดยกิจการต้องเลือกวิธีการนี�ในแต่ละบริ ษทั ร่ วม
หรื อการร่ วมค้า ณ วันที�เริ� มรับรู ้รายการครั�งแรกของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า นอกจากนี�ได้มีการอธิบายให้ชดั เจน
ถึงการพิจารณาเกี�ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับการ
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนไปบัญชีอื�น ๆ หรื อโอนจากบัญชีอื�น ๆ มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเฉพาะ
ที�มีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์น� นั ๆ
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที�กล่าวข้างต้น
2.11.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกฉบับใหม่
2.11.2.1 มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2562
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า กําหนดหลักการสําหรับการรายงาน
ข้อมูลที�มีประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงิน เกี�ยวกับ ลักษณะ จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และ
กระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการที�ทาํ กับลูกค้า

โดยกิจการรับรู ้รายได้เพื�อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที�

สัญญาให้ลูกค้า ในจํานวนเงินที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสิ นค้าหรื อ
บริ การนั�นๆกิจการต้องถือปฏิบตั ิตามหลักการรับรู ้รายได้ 5 ขั�นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที�สาํ คัญในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั�นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี�

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

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

-7มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 15 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง การการโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที�กล่าวข้างต้น
2.11.2.2 มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9

เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7

เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32

เรื� อง การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16

เรื� อง การป้องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
เรื� อง การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 19

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี�ยวกับวิธีการคํานวณ
การด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลักการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี�มีผลบังคับใช้ จะทําให้เกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที�มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน
การทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที�กล่าวข้างต้น
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-83. นโยบายบัญชีที�สําคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้
3.1.1 รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า (อาคารชุดและบ้านพร้อมที�ดิน)เมื�องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญา และได้มีการ
โอนความเสี� ยงและผลอบแทนที�มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว โดยกิจการไม่เกี�ยวข้องในการบริ หาร
หรื อควบคุมสิ นค้าที�ขายไปแล้วทั�งทางตรงและทางอ้อม ซึ� งมูลค่าที�รับรู ้รายได้และต้นทุนที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากรายการนั�น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ โดยมีการโอนกรรมสิ ทธิ�ให้ผซู ้ �ื อครบถ้วนแล้ว
3.1.2 รายได้จากการให้เช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามอัตราที�ระบุในสัญญา
3.1.3 รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้รายได้เมื�อให้บริ การเสร็ จสิ� นและเป็ นไปตามสัญญาการให้บริ การ
3.1.4 รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู ้รายได้เมื�อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ� งคํานวณตามอัตราที�กาํ หนดในสัญญา
ซื� อขายไฟฟ้า
3.1.5 ดอกเบี�ยรับ
รายได้ดอกเบี�ย รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ งของสิ นทรัพย์
3.1.6 รายได้อื�นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีสภาพคล่องสู ง และพร้อมที�
จะเปลี�ยนเป็ นเงินสดที�แน่นอนเมื�อครบกําหนด ซึ� งมีความเสี� ยงในการเปลี�ยนแปลงมูลค่าน้อย
3.3 เงินลงทุนชัว� คราว
เงินลงทุนชัว� คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจําที�ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
3.4 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น แสดงตามมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�
ไม่ได้ ซึ� งโดยทัว� ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี�คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที�จะได้รับชําระ
หนี�จากลูกหนี�โดยพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
3.5 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อขาย แสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อขาย ประกอบด้วย ต้นทุนที�ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จา่ ยโดยตรงกับการ
พัฒนาโครงการ ซึ� งรวมทั�งดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ที�เกี�ยวข้องกัน ซึ� งจะหยุดบันทึกดอกเบี�ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมื�องานก่อสร้าง
แล้วเสร็ จหรื อโครงการหยุดพัฒนา
บริ ษทั ฯ บันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมื�อมีการโอนกรรมสิ ทธิ�ให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

-93.6 เงินลงทุน
3.6.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามราคาทุน การด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุน เมื�อมีส�ิ งบ่งชี�ถึงการด้อยค่า ( ถ้ามี )
3.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ� งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว� ไป แสดงด้วยราคาทุน
ปรับลดด้วยค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
3.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ซึ� งหมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ�มขึ�น
ของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั�งสองอย่าง ซึ� งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื�องต้นสําหรับการรื� อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรัพย์ ซึ� งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื� อมราคาอย่างน้อยที�สุดทุก
สิ� นรอบบัญชีค่าเสื� อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี�
จํานวนปี
อาคารชุด
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3.8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ� งคํานวณจากราคาซื� อสิ นทรัพย์ท� งั ที�เป็ นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงินสด
ในการทําให้สินทรัพย์น� นั อยูใ่ นสถานที�หรื อสภาพที�พร้อมที�จะใช้งานตามวัตถุประสงค์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผือ� การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื� อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่ วนแยก
ต่างหากจากกัน เมื�อแต่ละส่ วนประกอบนั�นมีสาระสําคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์
มีดงั นี�
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
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อุปกรณ์

5

เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

3-5

ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบติดต่อสื� อสาร

5

ยานพาหนะ

5

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
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รายจ่ายเกี�ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษา
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดขึ�น
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 10 3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อมีขอ้ บ่งชี�วา่ สิ นทรัพย์
นั�นเกิดการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด มีดงั นี�
จํานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

ต้นทุนส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้า

24

ต้นทุนส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้าเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า บันทึกด้วยราคาทุน ตัดจําหน่ายโดยวิธี
เส้นตรง ตามระยะเวลาที�ให้ประโยชน์
3.10 ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วย ที�ดิน ค่าถมที� ค่าออกแบบ ค่าสาธาณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และ
ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริ ษทั ฯ ได้แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั�งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
(โดยคํานึงถึงต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งด้วย ) ตามเกณฑ์พ�ืนที� และตามเกณฑ์ราคาขาย
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการขาย เช่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ� บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อมีการขาย
3.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อย่างสมํ�าเสมอ หากมีขอ้ บ่งชี�วา่ มีการด้อยค่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น� นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคา
ขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น� นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
3.12 สัญญาเช่า
การเช่าทรัพย์สิน ซึ� งพิจารณาว่าความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั�งหมดได้โอนกับผูเ้ ช่าถือว่าสัญญาเช่าที�ดิน
และอุปกรณ์เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของ
สิ นทรัพย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะตํ�ากว่า โดยจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่าย
จะแบ่งเป็ นส่ วนของหนี�สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้จาํ นวนเงินที�ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดมีจาํ นวนคงที� ค่าเช่าซึ� งต้องจ่ายตาม
ภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์น� นั
การเช่าสิ นทรัพย์โดยที�ความเสี� ยงและผลลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน การ
ชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี�ยปรับที�ตอ้ งจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�มีการยกเลิกสัญญา
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 11 3.13 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงาน
3.13.1 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการนั�น
3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ� งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method ) ซึ� งคํานวณโดยผูเ้ ชี�ยวชาญตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี�สินดังกล่าวด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที�ในรายงาน ซึ� งปรับปรุ งด้วยกําไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุนบริ การในอดีต ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เมื�อวันที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ� งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที�ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ�นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าอัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั�นบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื�อมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย
3.14 กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ สามัญ
ระหว่างปี
3.15 กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ� นปี กับจํานวนหุน้
สามัญที�บริ ษทั ฯ ต้องออกเพื�อแปลงห้นสามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ) ทั�งสิ� นให้เป็ นหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ตามระยะเวลาที�สมมติวา่ มีการแปลงหุน้ เกิดขึ�น ณ วันที� ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
ในการคํานวณจํานวนหุน้ สามัญที�เพิ�มขึ�นหากมีการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ คํานวณว่าหากนําเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที�เหลืออยูด่ งั กล่าวมาซื� อหุน้ สามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี�ยของงวดเพื�อกําหนดจํานวนหุน้ สามัญที�ตอ้ งออกเพิ�มแล้ว
นําจํานวนหุน้ สามัญส่ วนเพิ�มดังกล่าวมารวมกับหุน้ สามัญที�มีอยู่ ทั�งนี�ไม่มีการปรับปรุ งใดๆในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 12 3.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี�ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปีปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที�ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดเป็ นค่าใช้จ่ายทั�งหมดในงวดนั�น และคํานวณ
ภาษีเงินได้ตามที�กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
3.16.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี�สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินนั�น โดยใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� น
รอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว� คราวที�ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน
เท่าที�มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้น� นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตักบัญชีทุกวันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท� งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้อง
กับรายการที�ได้บนั ทึกโยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.17 บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควมคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี�บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ยังหมายถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หารคนสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที�มีอาํ นาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั
3.18 รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการยอดคงเหลือของ
สิ นทรัพย์และหนิ�สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน
ณ วันที� กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

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

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

- 13 3.19 ส่ วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน)
และแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่ วนงานดําเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
3.20 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ� งมีผล
กระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน� ีผลที�เกิดขึ�นจริ งในภายหลัง จึงแตกต่างไป
จากจํานวนที�ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�อาจมีความเสี� ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที�ในงบแสดง
ฐานะการเงินได้แก่ สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นมูลค่าที�ประมาณการโดยผูเ้ ชี�ยวชาญ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
และผูบ้ ริ หารให้การรับรองการประมาณการในเรื� องนี�ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื�องมาจากลักษณะของโครงการที�มีระยะเวลา
ยาว (หมายเหตุ 3.13.2) การประมาณการในเรื� องอื�น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที�เกี�ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี�
3.21 ประมาณการหนี�สิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี�สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื�อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันที�ค่อนข้างแน่นอนที�มีผลสื บเนื�องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งอาจทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้อง
ชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั�น และจํานวนที�ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สิ นทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น
จะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื�อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์
แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวข้อง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ�มเติมเกีย� วกับกระแสเงินสด
4.1 การลงทุนซื� อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนเพิ�มในบริ ษทั 2 แห่ง คือ บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด และ บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 29.40 และ ร้อยละ 49 ตามลําดับ เนื�องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํ คัญในบริ ษทั
ดังกล่าวได้ จึงได้นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เข้ามารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�มีอาํ นาจควบคุม ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี�สินในแต่ละรายการ ส่ วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยณ วันที�ลงทุน จํานวน 0.79 ล้านบาท และ จํานวน 27.68 ล้านบาท ตามลําดับ จะแสดงเป็ นส่ วนหนึ�งของสิ นทรัพย์
สุ ทธิที�ระบุได้ในงบการเงินรวม ซึ� งมีรายละเอียดของกระแสเงินสดจ่ายซื� อสุ ทธิ ดังนี�

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

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

- 14 (หน่ วย : บาท)
บจ.เอสเค วัน เพาเวอร์ บจ.เวนตุส โซลาร์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม

123,457.63

253,265.52

376,723.15

37,866,079.50

23,916,130.22

61,782,209.72

301,765,448.60

208,733,000.00

510,498,448.60

0.00

36,086,138.45

36,086,138.45

(193,144,824.19)

(965,923.54)

(194,110,747.73)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

(45,909,584.47)

(198,500,000.00)

(244,409,584.47)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิก่อนส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

100,700,577.07

69,522,610.65

170,223,187.72

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(71,094,607.41)

(35,456,809.52)

(106,551,416.93)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที�ได้รับ

29,605,969.66

34,065,801.13

63,671,770.79

794,030.34

27,683,898.87

28,477,929.21

หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ที�จ่ายไปในปี 2560

(9,820,000.00)

0.00

(9,820,000.00)

เงินสดจ่ายซื� อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที�มีอยูเ่ ดิมในบริ ษทั ย่อย

20,580,000.00

61,749,700.00

82,329,700.00

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้า
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ส่ วนเกินจากราคาซื� อสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี

4.2 รายการที�ไม่เป็ นตัวเงินที�มีสาระสําคัญ
4.2.1 ในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ จํานวน 19 ล้านบาท ไปเป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื�น จํานวน 9.82 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื�น จํานวน 9.18 ล้านบาท
4.2.2 ในงบการเงินเฉพาะ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์ถาวรเพิ�มขึ�น จํานวน 38.74 ล้านบาท เกิดจากการหักหนี�
ที�บริ ษทั ย่อยค้างชําระต่อบริ ษทั
5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

เงินสด

132,559.50

50,774.00

55,688.00

32,933.00

เงินฝากกระแสรายวัน

272,193.84

60,213.11

9,760.00

10,060.00

53,138,225.02

198,027,628.28

8,937,230.87

190,642,495.05

13,181.32

14,920,108.18

0.00

0.00

53,556,159.68

213,058,723.57

9,002,678.87

190,685,488.05

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา 3 เดือน
รวม

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

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

- 15 6. ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีห� มุนเวียนอื�น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

6.1 ลูกหนี�การค้า

17,388,179.12

3,031,290.39

2,135,917.74

2,211,081.46

6.2 ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

46,029,630.87

9,343,807.54

8,359,181.25

5,610,645.98

63,417,809.99

12,375,097.93

10,495,098.99

7,821,727.44

รวม
6.1 ลูกหนี�การค้า ประกอบด้วย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ลูกหนี�การค้า

47,296,180.26

33,517,203.33

31,353,918.88

29,429,082.60

หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ

(29,908,001.14)

(30,485,912.94)

(29,218,001.14)

(27,218,001.14)

ลูกหนี�การค้า

17,388,179.12

3,031,290.39

2,135,917.74

2,211,081.46

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี�การค้าแยกตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระโดยนับจากวันที�
ครบกําหนดชําระ ได้ดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

17,388,179.12

3,031,290.39

2,135,917.74

2,211,081.46

เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน

29,908,001.14

30,485,912.94

29,218,001.14

27,218,001.14

47,296,180.26

33,517,203.33

31,353,918.88

29,429,082.60

รวม

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

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

- 16 6.2 ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�กรมสรรพากร
อื�น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

1,031,383.16

887,294.94

599,382.20

846,570.54

979,027.33

566,296.00

544,354.13

477,743.78

43,467,294.47

0.00

6,860,750.76

3,918,041.51

551,925.91
46,029,630.87

7,890,216.60
9,343,807.54

354,694.16
8,359,181.25

368,290.15
5,610,645.98

7. ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีห� มุนเวียนอื�นกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อื�น

0.00

0.00

915,067.79

100,000.00

2,454,627.21

0.00

3,282,370.62

83,868.34

รวม

2,454,627.21

0.00

4,197,438.41

183,868.34

0.00
2,454,627.21

0.00
0.00

0.00
4,197,438.41

0.00
183,868.34

หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
รวม
8. เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั� น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี�ยค้างรับที�ผดิ นัดชําระ
รวม
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
รวม

2560
0.00

39,350,000.00

0.00

1,757,667.82

0.00

41,107,667.82

0.00
0.00

(41,107,667.82)
0.00

ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี�ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีความสามารถที�จะชําระหนี�ได้เนื�องจากขาดทุน
เกินทุนและหยุดประกอบกิจการ จึงได้ยกหนี�ส่วนที�เหลือสุ ทธิหลังจากบริ ษทั ย่อยโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี�อื�นที�มีต่อบริ ษทั ย่อย
มาชําระหนี�บางส่ วน จํานวน 2 ล้านบาท และนอกจากนี�บริ ษทั ยังได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกลาวทั�งหมดให้แก่บุคคลภายนอก
จํานวน 100,000 บาท (ตามหมายเหตุ 11 )
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 17 9. ลูกหนีเ� งินมัดจําและเงินประกันโครงการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

9.1 ลูกหนี�เงินมัดจําค่าซื� อที�ดิน

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00

9.2 เงินประกันเพื�อศึกษาโครงการ

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

0.00

19,000,000.00

0.00

0.00

81,000,000.00

100,000,000.00

81,000,000.00

81,000,000.00

(81,000,000.00)

(100,000,000.00)

(81,000,000.00)

(81,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

9.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
รวม
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี�เงินมัดจําและ
เงินประกันโครงการ
9.1 ลูกหนีเ� งินมัดจําค่ าซื�อที�ดิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี�เงินมัดจํา จํานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี�ที�เกิดจากการโอนสิ ทธิ
เงินมัดจําค่าที�ดินให้แก่บริ ษทั แห่งหนึ�ง ซึ� งครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชําระหนี�ได้
ตามกําหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชําระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ นงวดพร้อมทั�ง
ดอกเบี�ยตามที�ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชําระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกตั�งค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ทั�งจํานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดําเนินคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
9.2 เงินประกันเพื�อศึกษาโครงการ
บริษัท
เมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ�งเพื�อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า ที�จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื�อวันที� 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินประกันสําหรับโครงการดังกล่าวจํานวน 35
ล้านบาท ซึ� งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั�งหมด ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที�ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ฯ
ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีเรี ยกคืนเงินประกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ จึงบันทึกค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ทั�งจํานวน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัทย่ อยทางอ้อม
เมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้จ่ายเงินมัดจําโครงการแก่บริ ษทั แห่งหนึ�งซึ� งเป็ นผูร้ ับสิ ทธิ�ในการขาย
กระแสไฟฟ้าจํานวน 30 ล้านบาท สําหรับซื� อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนพื�นดิน สําหรับหน่วย
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กําลังผลิต 5 เมกะวัตต์ และในปี 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับโอนโครงการดังกล่าวแล้ว
และได้โอนเงินมัดจําโครงการเป็ นส่ วนหนึ�งของมูลค่าทรัพย์สิน
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 18 9.3 เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าหุ้น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุน้ ให้ผลู ้ งทุนในโครงการพลังงาน 2 ราย จํานวน
61.75 ล้านบาท และ จํานวน 19.00 ล้านบาท ตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังนี�
9.3.1 เมื�อวันที� 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ าย เพื�อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั
บริ ษทั 2 แห่ง ซึ� งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินมัดจํา เพื�อประกันการชําระค่าหุน้ จํานวน 61.75 ล้านบาท และให้กยู้ มื อีกจํานวน 38.25
ล้านบาท รวมทั�งสิ� นจํานวน 100 ล้านบาท โดยผูข้ ายได้นาํ หุน้ สามัญมาไว้เป็ นหลักประกัน เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี�ย
เมื�อวันที� 20 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับโอนหุน้ จากผูเ้ สนอขายและได้ดาํ เนินการเพื�อให้มีอาํ นาจเข้าไปบริ หารงานใน
กิจการดังกล่าว ซึ� งเสร็ จสิ� นในเดือนตุลาคม 2561 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ เป็ นเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (ตามหมายเหตุ 11)
9.3.2 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุน้ กับผูล้ งทุนรายหนึ�งจํานวน 19 ล้านบาท และได้
ยกเลิกการลงทุนพร้อมเรี ยกเงินคืน เนื�องจากบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับเงินตามกําหนดจึงได้ต� งั ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญทั�งจํานวน และ
ต่อมาที�ประชุมมีมติให้ลงทุนต่อเนื�องจากโครงการมีความก้าวหน้า ในไตรมาส 1/2561 บริ ษทั ย่อยจึงได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าหุน้ เป็ นเงินลงทุนบางส่ วนจํานวน 9.82 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื จํานวน 9.18 ล้านบาท และได้กลับรายการค่าเผือ� หนี�สงสัย
จะสู ญออกทั�งจํานวน
10. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื�อขาย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ต้นทุนค่าที�ดิน

38,491,309.01

81,718,890.61

22,279,791.61

54,279,791.61

ต้นทุนอาคารและอื�นๆ

77,372,338.17

143,949,531.88

6,464,457.32

24,092,009.94

115,863,647.18

225,668,422.49

28,744,248.93

78,371,801.55

(4,537,320.27)

(13,846,304.99)

(4,537,320.27)

(13,846,304.99)

111,326,326.91

211,822,117.50

24,206,928.66

64,525,496.56

รวม
หัก ค่าเผือ� จากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

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

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

- 19 -

การเปลี�ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

211,822,117.50

324,153,397.22

64,525,496.56

143,751,612.42

141,657.53

536,968.77

0.00

206,549.14

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี

(61,449,967.32)

(34,582,852.09)

(1,131,087.10)

(1,147,268.60)

โอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า

(48,496,465.52)

(97,562,867.23)

(47,009,437.73)

(97,562,867.23)

โอนเป็ นสิ นค้าเพื�อการบริ การ

0.00

0.00

(1,487,027.79)

0.00

โอนกลับค่าเผือ� จากการลดมูลค่า

0.00

5,275,322.63

0.00

5,275,322.63

9,308,984.72

14,002,148.20

9,308,984.72

14,002,148.20

111,326,326.91

211,822,117.50

24,206,928.66

64,525,496.56

คงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ�มขึ�นระหว่างปี

2561

2560

โอนกลับค่าเผือ� จากการลดมูลค่า
สิ นทรัพย์ให้เช่า
คงเหลือ ณ วันสิ� นปี

ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้นาํ โครงการอาคารชุดบางส่ วนซึ� งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 48.50 ล้านบาท
จากเดิม บริ ษทั ฯ มีนโยบายที�จะขาย เปลี�ยนเป็ นให้เช่าแทน ดังนั�น บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกโอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื�อขายไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนจํานวน 47.01 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 15) และ ทรัพย์สินเพื�อให้บริ การ
จํานวน 1.49 ล้านบาท ( ตามหมายเหตุ 16 )

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

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

- 20 11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี�
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว

สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2561

2560

2561

2560

พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

0.00

30,000.00

0.00

99.99

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

86,000.00

35,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต� ี จํากัด

125,000.00

150,000.00

99.99

99.99

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

145,000.00

145,000.00

99.99

99.99

100,000.00

0.00

29.40

0.00

75,000.00

0.00

49.00

0.00

(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด)
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2561
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด

ค่ าเผื�อการด้ อยค่ า
2560

2561

ราคาทุนสุ ทธิ

2560

2561

2560

0.00

29,999,960.00

0.00

(29,999,960.00)

0.00

0.00

85,999,960.00

34,999,960.00

(11,523,994.64)

(29,901,593.07)

74,475,965.36

5,098,366.93

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต� ี จํากัด 135,000,000.00 160,000,000.00

0.00

0.00

135,000,000.00

160,000,000.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

14,499,800.00

0.00

0.00

14,499,800.00

14,499,800.00

235,499,760.00 239,499,720.00

(11,523,994.64)

(59,901,553.07)

223,975,765.36

179,598,166.93

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

รวม

14,499,800.00

ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�ง ซึ�งมีราคาทุนตามบัญชี 30 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 100,000.00 บาท
และบันทึกตัดเงินลงทุนและค่าเผือ� การด้อยค่าเงินลงทุนออกจากบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ต�งั ค่าเผือ� การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ�ง จํานวน 11.52 ล้านบาท และ จํานวน
29.90 ล้านบาท ตามลําดับ ที�มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันหลายปี

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

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

- 21 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยทางอ้ อม
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของกิจการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ดงั นี�
11.1 เมื�อวันที� 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื�อหุ ้นกับผูข้ ายรายหนึ�ง ซึ�งบริ ษทั ฯ ได้จา่ ยเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นไปในปี 2560 บางส่วน
บริ ษทั ย่อยได้รับโอนหุ ้นจากผูข้ ายจํานวน 294,000 หุ ้น ด้วยมูลค่าหุ ้นจํานวน 9.82 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าที�เหลือจํานวน 9.18 ล้านบาท
ผูข้ ายได้รับโอนสิ ทธิในการรับชําระเงินตามสัญญาใช้เงินจากบริ ษทั แห่ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหุ ้นส่วน
ที�เหลือให้แก่บริ ษทั ที�ออกหุ ้นครบแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนและมีอาํ นาจควบคุมกิจกรรมสําคัญ จึงถือว่าบริ ษทั
ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย
11.2 เมื�อวันที� 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ ายเพื�อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั 2 แห่ง ซึ�งบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายเงินมัดจําเพื�อประกันการชําระค่าหุ ้นจํานวน 61.75 ล้านบาท และให้กูย้ มื อีก 38.25 ล้านบาท รวมทั�งสิ�นจํานวน 100 ล้านบาท โดย
เมื�อวันที� 20 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้รับการโอนหุ ้น จํานวน 61.75 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าเป็ นเงินลงทุน
12. เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนระยะอื�น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั อื�น ดังต่อไปนี�
ทุนที�เรียกชําระแล้ ว

สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2561

2560

2561

2560

พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด

600,000.00

600,000.00

20.00

20.00

บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด

500,000.00

500,000.00

9.00

9.00
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

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

185,000,000.00

185,000,000.00

185,000,000.00

185,000,000.00

ราคาทุนเงินลงทุน :บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

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

(152,915,000.00) (151,610,000.00) (152,915,000.00) (151,610,000.00)
32,085,000.00

33,390,000.00

32,085,000.00

33,390,000.00

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

- 22 13. ลูกหนีค� ่ าสิ นทรัพย์ ในบริษัทย่ อย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย

39,525,457.23

43,185,696.35

0.00

(1,474,302.89)

(39,525,457.23)

0.00

0.00

41,711,393.46

หัก ส่ วนของลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที�ครบกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
หัก หนี�ค่าซื� อทรัพย์สิน

2560

รวม

เมื�อวันที� 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื� อทรัพย์สินกับบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 16 และได้นาํ ค่าขายสิ นทรัพย์
ดังกล่าว มาหักกับหนี�สินระยะยาวที�ยงั ค้างระหว่างกัน จํานวน 39.53 ล้านบาท คงเหลือ จํานวน 1.92 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึก
เป็ นเจ้าหนี�ไว้ในงบการเงิน
14. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
14.2 เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
14.3 เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น

รวม

2560
0.00

14.1 เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

68,850,300.00
6,054,621.54
74,904,921.54

2561
0.00

2560

90,000,000.00

0.00

0.00 208,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 298,000,000.00

0.00

บริ ษทั
14.1 เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 3 แห่งจํานวน 13 ล้านบาท จํานวน
90 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดยเงินกู้ 13 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน
10 ปี นับจากวันที�ทาํ สัญญา (วันที� 19 มีนาคม 2561) ส่ วนเงินกูจ้ าํ นวน 90 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั�งหมดภายใน 3 ปี นับจาก
วันที�ในสัญญา (วันที� 20 มิถุนายน 2561) และสําหรับเงินกูจ้ าํ นวน 195 ล้านบาทชําระคืนทั�งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที�ใน
สัญญา ( วันที� 20 กันยายน 2561 )

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

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

- 23 14.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 2 แห่ง จํานวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท โดย
แห่งที� 1 : ออกเป็ นตัว� สัญญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับที� 1 จํานวน 9.18
ล้านบาท ซึ� งได้รับการโอนสิ ทธิในตัว� สัญญาใช้เงินจากบุคคลอื�น และฉบับที� 2 จํานวน 21.42 ล้านบาท ครบกําหนดเมื�อทวงถาม
หรื อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที� 30 พฤศจิกายน 2560 และนับจากวันที� 19 มีนาคม 2561 ตามลําดับ แล้วแต่อย่างใด
จะถึงกําหนดก่อน
แห่งที� 2 : เมื�อวันที� 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ ายเพื�อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั
บริ ษทั 2 แห่ง ซึ� งบริ ษทั ย่อยได้จา่ ยเงินมัดจําเพื�อประกันการชําระค่าหุน้ จํานวน 61.75 ล้านบาท และให้กยู้ มื อีก จํานวน 38.25
ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนกูภ้ ายใน 2 ปี นับจากวันที�ทาํ สัญญา (วันที� 25 มิถุนายน 2561) รวมทั�งสิ� น
จํานวน 100 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ�าประกันโดยจํานวนหุน้ บุริมสิ ทธิมูลค่า 38.20 ล้านบาท ที�ผกู ้ ถู้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ผูใ้ ห้กู้
14.3 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น
เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินกับสหกรณ์แห่งหนึ�ง เพื�อซื� อที�ดินสําหรับที�ต� งั โครงการ
พลังงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ�เรี ยกร้องในลูกหนี�เงินกูย้ มื ดังกล่าว จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ�ใช้ที�ดินรายเดิม
โดยมีหนี�ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที�ได้รับโอนจํานวน 6.90 ล้านบาท ตามสัญญากําหนดให้ผกู ้ จู้ ่ายชําระเป็ นเวลา 60 เดือน
ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท
15. อสั งหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
ราคาทุน :ณ ต้นปี 2560

0.00

โอนเข้ามา

91,159,636.20

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

91,159,636.20

โอนเข้ามา

47,009,437.73

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

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

138,169,073.93

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

- 24 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
ค่ าเสื� อมราคาสะสม :ณ ต้นปี 2560

0.00

ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี

(1,617,136.40)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(1,617,136.40)

ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี

(3,435,093.64)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(5,052,230.04)

ค่ าเผื�อการด้ อยค่ าทรัพย์ สิน :ณ ต้นปี 2560

0.00

(เพิ�ม) ลด

(14,002,148.20)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(14,002,148.20)

(เพิ�ม) ลด

(8,430,693.73)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(22,432,841.93)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

110,684,001.96

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

75,540,351.60

ค่ าเสื� อมราคาที�อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

3,435,093.64

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

1,617,136.40

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

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

- 25 16. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่ วย : บาท)

ที�ดิน
ราคาทุน :ณ ต้นปี 2560
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้ามา
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้ามา
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสะสม :ณ ต้นปี 2560
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
โอนเข้ามา
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
โอนเข้ามา
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

อาคารและ
เครื� องตกแต่งและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน

งบการเงินรวม
ระบบไฟฟ้า
ระบบและอุปกรณ์
อุปกรณ์
ระบบติดต่อสื� อสาร โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์
และระบบปรับอากาศ

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์อื�น

รวม

12,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
14,000,000.00
9,375,394.47
0.00
0.00
23,375,394.47

28,385,630.00
18,302,068.47
0.00
0.00
46,687,698.47
5,471,296.15
0.00
0.00
52,158,994.62

5,618,159.70
334,993.84
0.00
(417,627.57)
5,535,525.97
3,600,094.77
0.00
(379,616.62)
8,756,004.12

8,467,981.57
0.00
0.00
(15,420.56)
8,452,561.01
630,142.42
0.00
(12,000.00)
9,070,703.43

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

0.00
54,355,517.89
0.00
0.00
54,355,517.89
561,921,284.44
0.00
(40,654,205.61)
575,622,596.72

2,698,000.00
0.00
0.00
0.00
2,698,000.00
0.00
0.00
0.00
2,698,000.00

0.00
0.00
6,877,090.65
0.00
6,877,090.65
190,848.50
1,487,027.79
0.00
8,554,966.94

57,613,157.77
75,229,050.20
6,877,090.65
(433,048.13)
139,286,250.49
581,189,060.75
1,487,027.79
(41,045,822.23)
680,916,516.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(100,158.82)
0.00
0.00
(100,158.82)

(1,971,506.85)
(1,742,830.68)
0.00
0.00
(3,714,337.53)
(2,392,888.27)
0.00
0.00
(6,107,225.80)

(2,807,630.95)
(1,010,095.35)
0.00
330,840.37
(3,486,885.93)
(1,025,707.86)
0.00
365,428.61
(4,147,165.18)

(8,448,632.07)
(4,650.36)
0.00
13,569.42
(8,439,713.01)
(25,644.66)
0.00
11,999.00
(8,453,358.67)

(274,018.39)
(127,532.89)
0.00
0.00
(401,551.28)
(135,971.31)
0.00
0.00
(537,522.59)

0.00
(421,960.29)
0.00
0.00
(421,960.29)
(14,824,838.06)
0.00
1,919,884.22
(13,326,914.13)

(754,141.91)
(536,643.29)
0.00
0.00
(1,290,785.20)
(539,600.00)
0.00
0.00
(1,830,385.20)

0.00
(917,913.80)
0.00
0.00
(917,913.80)
(1,600,019.57)
0.00
0.00
(2,517,933.37)

(14,255,930.17)
(4,761,626.66)
0.00
344,409.79
(18,673,147.04)
(20,644,828.55)
0.00
2,297,311.83
(37,020,663.76)

23,275,235.65
14,000,000.00

46,051,768.82
42,973,360.94

4,608,838.94
2,048,640.04

617,344.76
12,848.00

142,333.91
278,305.22

562,295,682.59
53,933,557.60

867,614.80
1,407,214.80

6,037,033.57
5,959,176.85

643,895,853.04
120,613,103.45

ค่าเสื� อมราคาที�อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

20,644,828.55
4,761,626.66
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )

- 26 16. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
อาคารและ
เครื� องตกแต่งและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน

ที�ดิน
ราคาทุน :ณ ต้นปี 2560
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้า
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ซื� อเพิ�ม
โอนเข้า
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสะสม :ณ ต้นปี 2560
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ขาย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื� อมราคาที�อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบไฟฟ้าและ
โรงไฟฟ้าพลังาน
ระบบติดต่อสื� อสาร
แสงอาทิตย์

ยานพาหนะ

รวม

สิ นทรัพย์อื�น

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

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

4,946,113.00
276,138.74
0.00
(300,421.49)
4,921,830.25
113,663.33
0.00
0.00
5,035,493.58

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

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,738,150.74
0.00
0.00
38,738,150.74

2,698,000.00
0.00
0.00
0.00
2,698,000.00
0.00
0.00
0.00
2,698,000.00

0.00
0.00
6,877,090.65
0.00
6,877,090.65
190,848.50
1,487,027.79
0.00
8,554,966.94

56,900,920.51
20,814,677.21
6,877,090.65
(300,421.49)
84,292,266.88
39,042,662.57
1,487,027.79
0.00
124,821,957.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(1,971,506.85)
(1,742,830.68)
0.00
(3,714,337.53)
(2,334,384.94)
0.00
(6,048,722.47)

(2,402,988.63)
(851,804.42)
229,952.39
(3,024,840.66)
(823,072.48)
0.00
(3,847,913.14)

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

(274,018.39)
(127,532.89)
0.00
(401,551.28)
(135,971.31)
0.00
(537,522.59)

0.00
0.00
0.00
0.00
(320,842.86)
0.00
(320,842.86)

(754,141.91)
(536,643.29)
0.00
(1,290,785.20)
(539,600.00)
0.00
(1,830,385.20)

0.00
(917,913.80)
0.00
(917,913.80)
(1,600,019.57)
0.00
(2,517,933.37)

(13,830,369.79)
(4,176,725.08)
229,952.39
(17,777,142.48)
(5,753,891.16)
0.00
(23,531,033.64)

14,000,000.00
14,000,000.00

40,638,976.00
42,973,360.94

1,187,580.44
1,896,989.59

77.00
77.00

142,333.91
278,305.22

38,417,307.88
0.00

867,614.80
1,407,214.80

6,037,033.57
5,959,176.85

101,290,923.60
66,515,124.40
5,753,891.16
4,176,725.08

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื� อและรับโอนสิ ทธิในโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ� งประกอบด้วย ระบบและอุปกรณ์ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั�งหมดจากบริ ษทั ย่อย ด้วยมูลค่าตามบัญชี
จํานวน 38.74 ล้านบาท โดยได้รับโอน สิ ทธิจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที�ได้รับตามการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) จากบริ ษทั ย่อยจ่าย ซึ� งโอนกิจการดังกล่าวชําระ ด้วยการนําหนี�สินที�มีระหว่างกันมาหักหนี�
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 27 17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื�น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้ นทุนส่ วนต่ อขยาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน :
ณ ต้นปี 2560

115,765,037.00

0.00

115,765,037.00

115,765,037.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,765,037.00

0.00

115,765,037.00

115,765,037.00

41,730.00

36,545,055.00

36,586,785.00

41,730.00

115,806,767.00

36,545,055.00

152,351,822.00

115,806,767.00

(96,352,328.88)

0.00

(96,352,328.88)

(96,352,328.88)

(27,446.86)

0.00

(27,446.86)

(27,446.86)

(96,379,775.74)

0.00

(96,379,775.74)

(96,379,775.74)

(33,818.14)

(841,347.01)

(875,165.15)

(33,818.14)

(96,413,593.88)

(841,347.01)

(97,254,940.89)

(96,413,593.88)

(19,364,614.54)

0.00

(19,364,614.54)

(19,364,614.54)

0.00

0.00

0.00

0.00

(19,364,614.54)

0.00

(19,364,614.54)

(19,364,614.54)

0.00

0.00

0.00

0.00

(19,364,614.54)

0.00

(19,364,614.54)

(19,364,614.54)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

28,558.58

35,703,707.99

35,732,266.57

28,558.58

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

20,646.72

0.00

20,646.72

20,646.72

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

875,165.15

33,818.14

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

27,446.86

27,446.86

ซื� อเพิ�ม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ซื� อเพิ�ม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม :
ณ ต้นปี 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผื�อการด้ อยค่ าของทรัพย์ สิน :
ณ ต้นปี 2560
ซื� อเพิ�ม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ซื� อเพิ�ม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

ค่ าตัดจําหน่ ายที�อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

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

- 28 18. เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีห� มุนเวียนอื�น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี�การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

9,321.42

7,480.15

9,321.42

7,480.15

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,644,506.37

3,622,427.91

1,411,008.19

1,019,360.30

เงินประกันผลงาน

5,772,571.36

5,950,332.58

5,019,260.00

5,118,477.50

อื�นๆ

6,058,926.57

3,246,531.53

5,553,184.87

2,539,401.97

14,485,325.72

12,826,772.17

11,992,774.48

8,684,719.92

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

รวม

19. เงินกู้ยืมระยะสั� น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื จากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

300,000.00

0.00

18,000,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

40,300,000.00

0.00

58,000,000.00

0.00

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

- 29 -

บริ ษทั
เมื�อวันที� 19 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากบริ ษทั ย่อย จํานวน 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปี
กําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี�ย ให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน นับจากวันที�ในสัญญา บริ ษทั ฯมีดอกเบี�ยค้างจ่าย 0.23 ล้านบาท
เมื�อวันที� 19 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกันและจํานวน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 4.5 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืน 6 เดือนนับ จากวันกู้
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ�งได้กยู้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้ รายหนึ�งจํานวน 700,000 บาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ในระหว่างปี
ได้จากคืนเงินต้น จํานวน 400,000 บาท ส่ วนที�เหลือจํานวน 300,000 บาท จ่ายชําระเมื�อทวงถาม
20. หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
รายละเอียดเกี�ยวกับสิ นทรัพย์ที�เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ยานพาหนะ

2,698,000.00

2,698,000.00

ค่าเสื� อมราคาสะสม

(1,830,385.20)

(1,290,785.20)

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ

867,614.80

1,407,214.80

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

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

- 30 จํานวนขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ภายใน 1 ปี

365,820.00

365,820.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

213,395.00

579,215.00

579,215.00

945,035.00

(23,848.33)

(61,229.70)

555,366.67

883,805.30

รวม
หัก ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี�

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

555,366.67

883,805.30

หัก ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(345,545.77)

(328,438.62)

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

209,820.90

555,366.68

21. เงินกู้ยืมระยะยาว
เมื�อวันที� 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้ รายหนึ�ง จํานวน 12 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี�ย
ในอัตราคงที�ร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและมีกาํ หนดการชําระภายใน 10 ปี ในระหว่างปี ได้ชาํ ระแล้วจํานวน 3 ล้านบาท
22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

204,600,000.00

ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ มื รอตัดตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง

(999,091.52)

หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(16,052,745.17)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

187,548,163.31

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

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

- 31 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื�อวันที� 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงิน 210 ล้านบาท เพื�อ
นํามาชําระค่าซื� อโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากบริ ษทั แห่งหนึ�ง โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจัดการกูย้ มื
อัตรา 0.5% ของเงินกู้ ดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ย 5 ปี แรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไปคิดอกเบี�ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี
กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี�ยทุกสิ� นเดือน สําหรับเงินต้นกําหนดให้ชาํ ระเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 143 งวด เริ� มงวดแรก เดือนกันยายน
2561 ด้วยจํานวนเงินที�แตกต่างกันโดย
งวดที� 1 ถึง งวดที� 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที� 25 ถึง งวดที� 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที� 61 ถึง งวดที� 108 งวดละ
1.50 ล้านบาท , งวดที� 109 ถึง งวดที� 142 งวดละ 1.50 ล้านบาท และงวดที� 143 ชําระส่ วนที�เหลือทั�งหมด
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ�าประกันโดยสิ� งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ�เหนือที�ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
เงินฝากธนาคาร และหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิของบริ ษทั ที�ถือโดยบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
23. ประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

1,450,082.62

2,396,942.01

1,442,442.06

2,385,095.00

408,892.38

819,213.96

406,232.90

810,848.00

37,893.12

55,401.00

37,636.40

54,936.00

0.00

(1,680,848.35)

0.00

(1,667,810.94)

(358,539.64)

(140,626.00)

(358,539.64)

(140,626.00)

1,538,328.48

1,450,082.62

1,527,771.72

1,442,442.06

บวก การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
ของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก ลดลงจากพนักงานลาออก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�บนั ทึก
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

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

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

- 32 ข้ อสมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยประมาณการ รายการประเมินสรุปได้ ดังนี�
บริษัทใหญ่
อัตราคิดลด ( ร้อยละต่อปี )

บริษัทย่ อย

2561

2560

2561

2560

2.81

2.81

3.36

3.36

ตารางมรณะไทยปี 2560 และ 2551

อัตราการตาย
อัตราการเพิ�มขึ�นเงินเดือน ปี 2561 และ 2560
3

(ร้อยละต่อปี )

5
60 ปี

อายุเกษียณ
จํานวนพนักงาน (คน)

40

40

2

2

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื�นๆคงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50)

(58,804.00)

(58,804.00)

(57,692.00)

(57,692.00)

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50)

63,416.00

63,416.00

62,109.00

62,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,248.00

130,248.00

127,484.00

127,484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(114,230.00)

(114,230.00)

(112,183.00)

(112,183.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 20)

(96,681.00)

(9,509.00)

(95,846.00)

(95,846.00)

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50)

0.00

0.00

0.00

0.00

119,148.00

9,602.00

114,762.00

114,762.00

อัตราคิดลด

อัตราการขึน� เงินเดือน
(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50)
(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 1)
(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50)
(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียน
(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50)

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 20)

ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่เมื�อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื�อมีผลบังคับใช้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีการ
ตั�งสํารองผลประโยชน์พนักงานที�จะต้องจ่ายเพิ�มขึ�น เป็ นจํานวน 1.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 1.90 ล้านบาท)
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 33 24. รายการบัญชีกบั กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั กิจการที�เกี�ยวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ กิจการเหล่านี�เกี�ยวข้องกันโดยการมีผถู ้ ือหุน้ และ /หรื อ
กรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี�สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ส่ วนหนึ�งเกิดจากรายการบัญชีที�เกี�ยวข้องกัน ดังนั�น
งบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกําหนดรายการที�เป็ นปกติทางธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันเช่นเดียว
กับที�คิดกับลูกค้ารายอื�น
กิจการที�เกีย� วข้ องกัน

อสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จํากัด
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

ลักษณะความสั มพันธ์

ประเภท

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

ติดตั�งระบบ ผลิต และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน
พลังานหมุนเวียน,ลงทุนในกิจการอื�น

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต� ี จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่าย

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด

พลังงาน

ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่าย

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์
(ไทยแลนด์) จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

บริ ษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

พลังงาน

ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี�
ลักษณะรายการค้ า

นโยบายในการกําหนดราคา

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที�ตกลงกัน

เงินให้กยู้ มื

อัตราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี

เงินกูย้ มื

อัตราร้อยละ 3-5 ต่อปี

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

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

- 34 รายการบัญชีที�เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

0.00

5,000.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

815,067.79

13,794.00

815,067.79

18,794.00

0.00

0.00

815,067.79

18,794.00

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี� จํากัด

53,500.00

0.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

1,924,364.08

0.00

1,977,864.08

0.00

ลูกหนี�การค้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต� ี จํากัด
รวม
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

รวม
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เจ้าหนี�การค้า

รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

เพิ�มขึน�

ลดลง

31 ธันวาคม 2561

บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จํากัด
เงินให้กยู้ มื

39,350,000.00

0.00

(39,350,000.00)

0.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

1,757,667.82

0.00

(1,757,667.82)

0.00

รวม

41,107,667.82

0.00

(41,107,667.82)

0.00

(41,107,667.82)

0.00

41,107,667.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี�ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

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

เพิ�มขึน�

ลดลง

31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น

0.00

18,000,000.00

(4,500,000.00)

13,500,000.00

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

2,204,342.48

(2,184,000.01)

20,342.47

เงินให้กยู้ มื

0.00

20,204,342.48

(6,684,000.01)

13,520,342.47

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

90,000,000.00

0.00

90,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

2,391,780.82

0.00

2,391,780.82

เงินให้กยู้ มื

0.00

92,391,780.82

0.00

92,391,780.82

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

0.00

210,000,000.00

(15,000,000.00)

195,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างรับ

0.00

2,486,280.82

(1,741,006.85)

745,273.97

เงินให้กยู้ มื

0.00

212,486,280.82

(16,741,006.85)

195,745,273.97

43,185,696.35

0.00

(43,185,696.35)

0.00

65,074.34

1,739,659.88

(1,739,760.87)

64,973.35

43,250,770.69

1,739,659.88

(44,925,457.22)

64,973.35

เงินกูย้ มื ระยะสั�น

0.00

43,000,000.00

(25,000,000.00)

18,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

0.00

323,095.89

(94,520.55)

228,575.34

0.00

43,323,095.89

(25,094,520.55)

18,228,575.34

9,180,000.00

21,420,000.00

0.00

30,600,000.00

98,590.68

1,821,580.27

0.00

1,920,170.95

9,278,590.68

23,241,580.27

0.00

32,520,170.95

เงินกูย้ มื ระยะยาว

0.00

38,250,300.00

0.00

38,250,300.00

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

0.00

534,456.25

0.00

534,456.25

0.00

38,784,756.25

0.00

38,784,756.25

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด

บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
ลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี�ยค้างรับ
รวม
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี� จํากัด

รวม
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด

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

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

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

เพิ�มขึน�

ลดลง

31 ธันวาคม 2561

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
เงินกูย้ มื ระยะสั�น

0.00

60,000,000.00

(20,000,000.00)

40,000,000.00

ดอกเบี�ยค้างจ่าย
รวม

0.00
0.00

657,123.29
60,657,123.29

(495,616.44)
(20,495,616.44)

161,506.85
40,161,506.85

รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ� นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

รายได้-ค่าเช่า

234,000.00

240,000.00

ค่าบริ การ

100,000.00

0.00

ดอกเบี�ยรับ

2,391,780.82

0.00

240,000.00

240,000.00

1,121,495.28

1,775,700.93

ดอกเบี�ยจ่าย

323,095.89

6,849.32

เงินปั นผลรับ

0.00

9,405,154.28

ซื� อทรัพย์สิน

38,734,000.75

0.00

รายได้-ค่าเช่า

600,000.00

120,000.00

ดอกเบี�ยรับ

1,739,659.88

350,770.69

2,204,342.47

0.00

2,486,280.82

0.00

657,123.29

0.00

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี� จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ

บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
ดอกเบี�ยจ่าย
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 37 25. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ออกให้เพื�อรองรับการเพิ�มทุนที�ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนไว้ในปี 2558
โดยมีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุ คงเหลือ ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั�งที� 4
รวม

0

165,974,332

0

165,974,332

ในปี 2561 มีการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื� อหุน้ สามัญ โดยมีรายละเอียดการครบกําหนด ดังนี�
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั�งที� 4 สามารถใช้สิทธิได้โดย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ�ื อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา
หุน้ ละ 1 บาท โดยมีอายุ 3 ปี ตั�งแต่วนั ที� 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที� 19 มิถุนายน 2561
26. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั�นพื�นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
(ขั�นพื�นฐาน)

(2,580,639.38)

(56,512,733.76)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

(0.003)

(0.079)

(0.014)

(0.060)

จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(ขั�นพื�นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน

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

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

- 38 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซี� งไม่แตกต่างจากขั�นพื�นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(ขั�นพื�นฐาน)

(2,580,639.38)

(56,512,733.76)

(11,193,517.76)

(42,857,510.08)

818,024,729

715,020,835

818,024,729

715,020,835

53,142,121.46

53,142,121.46

53,142,121.46

53,142,121.46

871,166,850.46

768,162,956.46

871,166,850.46

768,162,956.46

(0.003)

(0.074)

(0.013)

(0.056)

หุน้ ที�เสมือนเพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
27. ทุนจดทะเบียน
บริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 8/2561 เมื�อวันที� 21 มิถุนายน 2561 ที�ประชุมมีมติลดทุนและแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิให้ทุนจดทะเบียนเป็ น 818,024,729 บาท จํานวน 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยมีผนู ้ าํ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิมาซื� อหุน้ สามัญในไตรมาส 2/2561 จํานวน 103.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื�อวันที� 22 มิถุนายน 2561
บริษัทย่ อย
แห่ งที� 1
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 2/2561 เมื�อวันที� 19 เมษายน 2561 ที�ประชุมบริ ษทั ย่อย มีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 135 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 177 ล้านบาท (17,700,000 หุน้ ) โดยออกหุน้ สามัญใหม่
จํานวน 4,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 30
เมษายน 2561
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้จดทะเบียน
เพิ�มทุนโดยการออกหุน้ สามัญ จํานวน 8.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (จํานวน 85 ล้านบาท) ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ�มเป็ น
จํานวน 135 ล้านบาท และนํามติเพิ�มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้เรี ยกชําระ
ค่าหุน้ เพิ�มทุนบางส่ วนหุน้ ละ 3 บาท และนอกจากนี�ยงั ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ของทุนจดทะเบียนเดิมให้เต็มมูลค่าหุน้ อีกจํานวน
15 ล้านบาท (4 ล้านหุน้ ๆ ละ 3.75 บาท)
แห่ งที� 2
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 25 พฤษภาคม 2561 ที�ประชุมบริ ษทั ย่อย มีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ลดทุนจดทะเบียน จํานวน 25,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท (25 ล้านบาท) หลังจากลดทุนทําให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือ
จํานวนหุน้ สามัญจํานวน 125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื�อวันที� 5 กรกฎาคม 2561
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 39 28. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที�นาํ เสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที�ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั�งนี� ผมู ้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี�
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561
82.29
20.84

รายได้จากการขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น
รายได้อื�น
โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี�สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

2560
39.91
5.32

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561
9.53
(0.14)

2560
4.67
(0.30)

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2561
40.57
21.48

2560
1.42
1.00

รวม

2561
132.39
42.18
11.31
(0.61)
(16.50)
(48.50)
0.00
19.00
(4.83)
(0.79)
1.26

2560
46.00
6.02
7.06
5.27
(5.18)
(49.47)
(2.48)
(19.37)
(0.05)
0.00
(58.20)

(หน่ วย : ล้านบาท)
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561
รายได้จากการขายและบริ การ
1.34
กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น
0.21
รายได้อื�น
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับจากการลดมูลค่าต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หนี�สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

2560
1.38
0.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561
10.99
1.92

2560
5.27
0.31

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2561
1.55
0.38

2560
0.00
0.00

รวม

2561
13.88
2.51
13.40
18.38
(0.61)
(0.84)
(43.00)
0.00
0.00
(1.02)
(11.19)

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

2560
6.65
0.54
17.14
0.00
5.27
(0.88)
(44.05)
(22.49)
0.00
(0.05)
(44.52)

- 40 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้แสดงสิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที�รายละเอียด ดังนี�
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

45.06

53.91

0.00

0.00

634.53

66.70

679.59

120.61

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

110.68

75.54

0.00

0.00

110.68

75.54

สิ นทรัพย์อื�น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

340.50

471.60

สิ นทรัพย์รวม

45.06

53.91

110.68

75.54

634.53

66.70

1,130.77

667.75

สิ นทรัพย์ถาวร

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสั งหาริมทรัพย์

2561

2560

ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ

2561

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

2560

2561

2560

รวม

2561

2560

45.01

47.52

0.00

0.00

56.28

19.00

101.29

66.52

สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า

0.00

0.00

110.68

75.54

0.00

0.00

110.68

75.54

สิ นทรัพย์อื�น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

602.51

519.47

สิ นทรัพย์รวม

45.01

47.52

110.68

75.54

56.28

19.00

814.48

661.53

สิ นทรัพย์ถาวร

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

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

นายประทีป อนันตโชติ

)

- 41 29. เครื� องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี� ยงทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ย และจากการที�คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกําไรหรื อเพื�อการค้า
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบีย�
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี�ยลอยตัว ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นลงตาม
สถาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ยสู งขึ�น ข้อมูลเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 23
ความเสี� ยงด้ านการให้ สินเชื� อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื�องจากบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื เป็ นอัตราดอกเบี�ยคงที� ดังนั�น บริ ษทั จึงไม่มีความเสี� ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี�ยดังกล่าว
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนีส� ิ นทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ีและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
- เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินให้กูย้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจํานวนเงินที�แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
- เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจํานวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั�นและเงินกูย้ มื ระยะยาว ซึ�งมีอตั ราดอกเบี�ยลอยตัว และบางส่วนมีอตั ราดอกเบี�ยคงที� ที�มีอตั ราใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี�ยในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบัญชีมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ� ึงโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ� ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี�สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
2561
อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
0.32

2561
0.03

2560
0.10

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

0.02

- 42 31. สิ ทธิประโยชน์ จากการได้ รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริษัทย่ อย
31.1

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่งได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการส่งเสริ ม
การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 3 ฉบับบโดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี�
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื� องจักรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สําหรับกําไรสุ ทธิที�ได้รับจากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริ มเป็ น

ระยะเวลา 8 ปี นับตั�งแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น กรณี ที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
ที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที�เกิดขึ�นในระหว่างเวลานั�น ไปหัก
ออกจากกําไรสุ ทธิที�เกิดขึ�นภายหลังระยะเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วันพ้นกําหนดเวลานั�น
ทั�งนี� บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงลงทุนอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายที�ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี�
มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)

2561
ที�ได้ รับการส่ งเสริม ที�ไม่ ได้ การรับส่ งเสริม
รายได้จากการขายและบริ การ

รวม

75,612,065.33

55,970,940.48

131,583,005.81

รายได้อื�น

4,395.29

30,301,100.37

30,305,495.66

รวมรายได้

75,616,460.62

86,272,040.85

161,888,501.47

ต้นทุนขาย

31,903,861.10

58,909,691.28

90,813,552.38

4,162,213.51

60,039,509.04

64,201,722.55

ต้นทุนทางการเงิน

10,783,290.90

(5,958,198.80)

4,825,092.10

รวมค่าใช้จ่าย

46,849,365.51

112,991,001.52

159,840,367.03

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28,767,095.11

(26,718,960.67)

2,048,134.44

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร

เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งอนุมตั ิให้โอนกิจการพร้อมสิ ทธิประโยชน์จากการได้รับบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน ให้แก่ผรู ้ ับโอน (บริ ษทั ใหญ่) โดยได้รับการอนุมตั ิการโอนสิ ทธิดงั กล่าวตั�งแต่วนั ที� 21 มกราคม 2562
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

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

- 43 32. เหตุการณ์ ภายหลังวันที�รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทย่ อย
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั�งที� 2/2561 เมื�อวันที� 4 ธันวาคม 2561 ที�ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลดทุน
จดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท ( 125,000 หุ ้น ) เป็ นทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ( 45,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1,000 บาท ) โดยลดทุน
จดทะเบียน จํานวน 80 ล้านบาท (80,000 หุ ้น) บริ ษทั ย่อยได้นาํ มติลดทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื�อวันที�
8 มกราคม 2562
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
เมื�อวันที� 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงิน 180 ล้านบาท เพื�อนํา
ไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนพื�นดิน
โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจัดการกูย้ มื อัตรา 0.25 ของเงินกูแ้ ละคิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ BBL's MLR-2.15
ต่อปี ซึ�งในวันทําสัญญา BBL's MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน สําหรับเงินต้นกําหนดให้
ชําระภายใน 10 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั�งแรกงวด (ณ วันที�ในสัญญายังไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 120
งวด เริ� มงวดแรกในเดือนที�เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที� 1 ถึง งวดที� 119 งวดละ 1.84 ล้านบาท งวดที� 120 ชําระส่วนที�เหลือทั�งหมด
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ�าประกันโดยสิ� งปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ�เหนือที�ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
(หมายเหตุ 6) หุ ้นที�บริ ษทั ออกและจําหน่ายทั�งหมดจํานวน 750,000 หุ ้น เงินฝากธนาคารและสิ ทธิในการรับเงินตามสัญญาซื�อขาย
ไฟฟ้าและคํ�าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
33. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน� ในภายหน้ า
33.1 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายในอนาคตเกี�ยวกับสัญญาเช่าและ
บริ การอื�น จํานวนเงินรวม 9.5 ล้านบาท และจํานวน 1.45 ล้านบาท ตามลําดับ
33.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับคู่สญ
ั ญาหลายรายเกี�ยวกับการได้มาซึ�งสิ ทธิในการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี�
บริ ษทั
เมื�อวันที� 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั ฯ(ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สญ
ั ญา) และ
บริ ษทั ย่อย (ผูโ้ อน) แก้ไขเพิ�มเติมในสัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับซื�อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา
เพื�อโอนสิ ทธิและหน้าที�ตามสัญญาทั�งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ และเมื�อวันที� 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯได้ซ�ือสิ นทรัพย์โครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากบริ ษทั ใหญ่ในราคาตามบัญชีสุทธิ 38.74 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 16 เมื�อวันที� 21 มกราคม
2562 และได้รับการอนุมตั ิให้โอนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริ มการลงทุนให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ 31 ในการโอน
โครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้นาํ หนี�คา้ งชําระที�มีต่อกันจากการซื�อโครงการที�เคยเกิดขึ�นในปี 2560 ตามหมายเหตุ 13 ให้ถือเป็ น
การชําระค่าซื�อสิ นทรัพย์ในโครงการที�เกิดขึ�นบางส่วนที�เหลือบันทึกเป็ นเจ้าหนี� บริ ษทั ย่อยจํานวน 1.92 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน

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

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

- 44 บริ ษทั ย่อย
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ซ�ือกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่งหนึ�งและซื�อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกันที�ได้รับ
สิ ทธ์จาํ หน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที� PV-PEA 0065/2556
ลงวันที� 6 กันยายน 2556 ที� กฟภ. รับซื�อพลังงานไฟฟ้า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ� มตั�งแต่วนั ที� 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที� 30
ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที�กาํ หนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ�งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วยในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้
ขายโครงการพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ฯพร้อมสิ ทธิต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงมีขอ้ ผูกพันต่อคู่สญ
ั ญาแทนบริ ษทั ย่อยต่อไปตามที�กล่าวในวรรค
ข้างต้น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที� 1
- บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับการรับซื�อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั
บริ ษทั แห่งหนึ�งที�ได้รับสิ ทธิ�กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื�อรับโอนสิ ทธิในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าตามเงื�อนไขเดิม
ที�ผโู ้ อนได้ทาํ ไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี
- บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการดําเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนพื�นดิน
เพื�อใช้สิทธิ�จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปี ละ 3.3 ล้านบาท
โดยชําระภายหลังที�ผสู ้ นับสนุนโครงการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี (กําหนดชําระค่าใช้สิทธิโดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน)
บริ ษทั ฯ มีภาระที�จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนจนสิ�นสุ ดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จํานวนเงินทั�งสิ�น 76.45 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที� 2
- บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับคู่สญ
ั ญาหลายรายเกี�ยวกับการได้มาซึ�งสิ ทธิในการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี�
33.2.1 วันที� 20 มกราคม 2560 ทําสัญญาเพื�อซื�อโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนพื�นดินตั�งอยูใ่ นสหกรณ์
โคนมปากช่องจากบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ�งซึ�งได้รับสิ ทธิ�ในการขายกระแสไฟฟาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าซื�อขาย
จํานวน 294.99 ล้านบาท เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงเพิ�มเติมเพื�อรับโอนสิ ทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สญ
ั ญาเดิม ตามสัญญาการซื�อขายไฟฟ้าเลขที� PVF2-PEA-018/2559 ในปริ มาณรับซื�อพลังงาน
ไฟฟ้าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ ภายในวันที� 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี
33.2.2 เมื�อวันที� 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับสหกรณ์
โคนมปากช่อง จํากัด ซึ�งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหาที�ดินสําหรับเป็ นที�ต�งั ของโครงการ ส่วนบริ ษทั ฯเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ
และทําสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดําเนินการขอใบอนุญาตและอื�นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญา
(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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33.2.3 เมื�อวันที� 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ และสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทําสัญญาเพื�อเช่าที�ดินกับเจ้าที�ดินรายหนึ�งเพื�อใช้
เป็ นที�ต�งั โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเริ� มตั�งแต่วนั ที� 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที� 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันที� 14 กรกฎาคม
2559 ) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์ฯเป็ นผูจ้ ่ายชําระจํานวน
26.40 ล้านบาท ชําระเป็ นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาทส่วนบริ ษทั ฯต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินรวม 12.00 ล้านบาท ชําระ
เป็ นเดือนๆละ 40,008 บาท บริ ษทั ฯ มีภาระต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนสิ�นสุ ดสัญญา สรุ ปได้ดงั นี�

2561
ภายใน 1ปี

2560

480,096.00

480,096.00

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,400,480.00

2,400,480.00

มากกว่า 5 ปี

8,121,624.00

8,601,720.00

34. คดีความ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที�มีสาระสําคัญดังนี�
บริษัท
34.1 บริ ษทั ฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย และอดีตกรรมการผูจ้ ดั การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
จํานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาล
34.2 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สญ
ั ญาเพื�อเรี ยก คืนเงินประกัน หมายเหตุ 10.2 และเมื�อวันที� 17 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ฯ ได้ถูกคู่สญ
ั ญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย จํานวน 50 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
34.3 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งฟ้องเรี ยกร้องเงินค่าหุ ้นส่วนที�เหลือ จํานวน 5 ล้านบาท ที�บริ ษทั ฯ หักไว้
สําหรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอาคารชุดที�บริ ษทั ฯ

ได้มาจากการซื�อหุ ้นทั�งหมดในบริ ษทั ย่อย

ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพื�อเรี ยกค่าความเสี ยหายจากโจทก์ เป็ นจํานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาล

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

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที�สาํ คัญมีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
2561
งบการเงิน
งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

การเปลี�ยนแปลงในต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

61,930,063.32

1,131,087.10

ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

19,757,078.59

9,015,592.28

หนี�สงสัยจะสู ญ

(18,991,195.00)

8,805.00

608,736.79

608,736.79

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

11,518,769.00

11,518,769.00

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

20,704,444.56

17,318,129.20

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

2,725,184.00

46,134.00

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

(หน่ วย : บาท)
2560
งบการเงิน
งบการเงินรวม
การเปลี�ยนแปลงในต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

เฉพาะกิจการ

36,353,731.07

4,300,554.12

6,406,210.35

5,821,308.77

หนี�สงสัยจะสู 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

ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

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

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ค่าตอบแทนกรรมการ นี�เป็ นผลประโยชน์ที�จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 2.27 ล้านบาท และจํานวน 0.51 ล้านบาท
ตามลําดับ
37. นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี�เป็ นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในการประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี� รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ � ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับ
บริ หารรายที�สี�ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที�เป็ นระดับผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ�นไปหรื อเทียบเท่า
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2562

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

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

