บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
และรายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จการ สําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อ (“ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
เหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
สรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

***/2

-2เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั
กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อ่ืน โดยได้
เสนอรายงานการตรวจสอบซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด
(มหาชน) ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ตามรายงานลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้ขอ้
สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญ

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่วนของลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที�ถึงกําหนด
รับชําระภายในหนึ�งปี
ลูกหนี�เงินมัดจําและเงินประกันโครงการ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว"
"สอบทานแล้ว"
4
5, 18

21,550
66,773

53,556
65,873

7,910
15,639

9,003
14,692

10
6
7

107,695
84
196,102

111,326
230,755

23,625
68
47,242

24,207
47,902

8
9
10, 18
11
12
13
14

32,085
74,542
109,733
637,619
35,345
187

32,085
74,905
110,684
643,896
35,732
187

143,976
32,085
320,500
109,733
100,691
24
-

223,976
32,085
298,500
110,684
101,291
29
-

4,036
830
894,377
1,090,479

1,711
830
900,030
1,130,785

-

12
766,577
814,479

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

13
707,022
754,264

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

1

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื� อจะขายและให้เช่า
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส� ินหมุนเวียน
หนีส� ินไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส� ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

15

17

16
17
27

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

14,670
300
1,615

14,485
40,300
1,579

11,984
229

11,993
58,000
191

471
16,055
30
33,141

346
16,053
33
72,796

471
12,684

346
70,530

603
9,000
183,534

210
9,000
187,548

603
-

210
-

1,639
194,776
227,917

1,538
198,296
271,092

1,628
2,231
14,915

1,528
1,738
72,268

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

2

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

20

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

818,025

818,025

818,025

818,025

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

9,834
(703,819)
748,266
114,296
862,562
1,090,479

9,834
(702,784)
749,301
110,392
859,693
1,130,785

9,834
(712,736)
739,349
739,349
754,264

9,834
(709,874)
742,211
742,211
814,479

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

3

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้
รายได้จากการขาย

4,255

6,267

615

690

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

3,486

2,083

3,486

2,383

23,884

2,267

2,339

-

1,149

1,030

3,814

1,472

โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน

-

-

-

18,943

โอนกลับหนี�สงสัยจะสู ญ

30

19,000

30

32,804

30,647

10,284

23,488

ต้นทุนขาย

3,631

4,898

582

565

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

2,900

1,974

3,306

1,933

ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

9,337

633

-

-

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

1,342

1,047

207

226

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

10,191

12,657

9,025

10,903

2,534

11

26

11

29,935

21,220

13,146

13,638

2,869

9,427

(2,862)

9,850

-

-

-

-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

2,869

9,427

(2,862)

9,850

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

-

-

-

-

2,869

9,427

(2,862)

9,850

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื�น

รวมรายได้

-

ค่าใช้ จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

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

4

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

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

(1,035)

9,427

(2,862)

9,850

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,904

-

-

-

2,869

9,427

(2,862)

9,850

ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(1,035)

9,427

(2,862)

9,850

ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,904

-

-

-

2,869

9,427

(2,862)

9,850

(0.001)

0.013

(0.003)

0.014

818,025

715,021

818,025

715,021

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน

19

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : พันหุน้ )

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

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

5

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ทุนที�ออก
และชําระแล้ ว
818,025
818,025

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561

715,021
715,021

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ าหุ้น
สํ ารองตามกฎหมาย
624,226
9,834
624,226
9,834
624,226
624,226

9,834
9,834

ยังไม่ ได้ จัดสรร
(702,784)
(1,035)
(703,819)

รวม
749,301
(1,035)
748,266

(699,985)
9,427
(690,558)

649,096
9,427
658,523

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มี
อํานาจควบคุม
110,392
3,904
114,296

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
859,693
2,869
862,562

3

649,099
9,427
658,526

3

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
6

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนที�ออก

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว

รวม

และชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562

818,025

624,226

9,834

(709,874)

742,211

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

818,025

624,226

9,834

(2,862)
(712,736)

(2,862)
739,349

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561

715,021

624,226

9,834

(698,681)

650,400

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561

715,021

624,226

9,834

9,850
(688,831)

9,850
660,250

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
7

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการทีก� ระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี�การค้า (เพิม� ขึ�น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี�ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื�น (เพิม� ขึ�น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี�การค้าเพิม� ขึ�น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย
ค่าเสื� อมราคา ค่าสู ญสิ�นและค่าตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี�สิน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยหนี�สูญ และหนี�สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุ งอื�นด้วยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
การปรับปรุ งอื�นด้วยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรื อการกูย้ มื
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายดอกเบี�ย
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดําเนินงาน
- ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

2562

งบการเงินรวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

2,869

9,427

(2,862)

9,850

2,541
(806)
3,632
(2,356)
153
8,782
(30)
1
14,786
(2,541)
(52)

11
(714)
4,713
6
2,686
(40)
2,590
115
(19,000)
313
(961)
(854)
(11)
(110)

26
(916)
582
27
2,716
(30)
(3,746)
(4,203)
(26)
(68)

11
(456)
369
381
2,775
(45)
1,922
(18,943)
114
134
(1,124)
(5,012)
(11)
(45)

101
12,294

(975)

100
(4,197)

(5,068)

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

8

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ� ซื�อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที�ได้มา
เงินสดจ่ายเพือ� ซื�อตราสารทุนหรื อตราสารหนี�ของกิจการอื�น
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื�นหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื�น
หรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ� ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี�ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ� ชําระเงินกูย้ มื
เงินสดที�ผเู ้ ช่าจ่ายเพือ� ลดจํานวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�นจากสัญญาเช่า
ทางการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

2562

งบการเงินรวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

363

(20,580)
(39,420)

80,000
(32,000)

(40,500)
(18,000)

(279)
(1)
83

(51)
392
(59,659)

10,000
(271)
3,746
61,475

(47)
555
(57,992)

(44,012)

-

(58,000)

-

(371)
(44,383)

(81)
(81)

(371)
(58,371)

(81)
(81)

(32,006)
53,556
21,550

(60,715)
213,059
152,344

(1,093)
9,003
7,910

(63,141)
190,685
127,544

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย� วกับกระแสเงินสดเพิม� เติม
1. เพือ� วัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�นใน
ตัว� สัญญาใช้เงินซึ�งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
2.ในระหว่างงวด 2562 บริ ษทั ได้ซ�ือยานพาหนะจํานวน 1 คัน โดยการทําสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 0.89 ล้านบาท
3. ในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ จํานวน 19 ล้านบาท ไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั อื�น จํานวน 9.82
ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื�น จํานวน 9.18 ล้านบาท

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
9

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน :
ที่ต้ งั บริ ษทั สํานักงานใหญ่ :

บริ ษัท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทะเบี ย นเลขที่
0107548000587 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2548
405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

ที่ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
350-351 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทธุรกิจ :
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้สาํ หรับการจัดทํางบ
การเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีจาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อ ง รายได้ - รายการแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกับ บริ ก าร
โฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18

เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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ฉบับที่ 19

การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่ าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิ น และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ชื่ อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่
ริ เริ่ มและพั ฒ นาโครงการที่ เกี่ ยวกั บ
จํากัด
พลัง งาน และลงทุ น ในกิ จ การพลัง งาน
ไฟฟ้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
จํากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
จํากัด
แสงอาทิตย์
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
จํากัด
แสงอาทิตย์
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

29.40

29.40

49.00

49.00

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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3.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
สิ ทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
3.3 บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
3.4 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว และยอดเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม
3.5 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกัน สําหรับรายการบัญชี เหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกัน
การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมอํานาจใน
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด ถึงแม้ว่าจะถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั
ดังกล่าว ด้วยสัดส่ วนเพียงร้อยละ 29.40 และร้อยละ 49 ตามลําดับ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถสั่งการ
กิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้ นอกจากผูถ้ ือหุ ้นอื่นในบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น
จึงถือว่าบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจ ควบคุมในกิจการดังกล่าว
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์
เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
44
133
4,587
272
16,906
53,138
13
13
21,550
53,556

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

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
26
56
20
10
7,864
8,937
7,910
9,003

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
5. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
38,518
47,296
(29,188)
(29,908)
9,330
17,388

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
31,509
31,354
(29,188)
(29,218)
2,321
2,136

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1,536
1,031
732
599
- ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
1,030
979
552
544
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
42,130
43,467
6,781
6,861
- อื่นๆ
12,747
553
1,127
355
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
57,443
46,030
9,192
8,359
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
100
915
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
2,455
4,026
3,282
รวม
66,773
65,873
15,639
14,692
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ
โดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
9,330
17,388
2,321
2,136
เกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
29,188
29,908
29,188
29,218
รวม
38,518
47,296
31,509
31,354

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้เงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีเ้ งินมัดจําและเงินประกันโครงการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
46,000
46,000
35,000
35,000
81,000
81,000
(81,000)
(81,000)
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
46,000
46,000
35,000
35,000
81,000
81,000
(81,000)
(81,000)
-

ลูกหนีเ้ งินมัดจําค่ าซื้อทีด่ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ เงินมัดจํา จํานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่เกิ ด
จากการโอนสิ ทธิ เงินมัดจําค่าที่ ดินให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่
สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั ฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระคืน โดยจะผ่อน
จ่ายเป็ นงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับชําระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึก
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดําเนินคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่ า ที่ จังหวัดเชี ยงใหม่ และเมื่ อวัน ที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ น ประกันสําหรั บโครงการดังกล่าว
จํานวน 35 ล้านบาท ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงิ นประกัน
ทั้งหมด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุ มมี มติ ไม่ร่วมลงทุ นใน
โครงการดังกล่ าว และบริ ษ ัท ฯ ได้ฟ้ อ งร้ อ งดําเนิ น คดี เรี ยกคื น เงิ น ประกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 และวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ จึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
7. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
40,408
38,491
71,824
77,372
112,232
115,863
(4,537)
(4,537)
107,695
111,326

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
3,378
22,280
24,784
6,464
28,162
28,744
(4,537)
(4,537)
23,625
24,207

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
และ 2561 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
2562
2561
คงเหลือ ณ ต้นงวด
111,326
211,822
24,207
64,525
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
185
185
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด
(3,631)
(4,898)
(582)
(566)
คงเหลือ ณ สิ้นงวด
107,695
207,109
23,625
64,144

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
8. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
เงินปันผลรับ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
86,000
86,000
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
45,000
125,000
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
14,500
14,500
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด

100,000
75,000

100,000
75,000

-

-

บริ ษทั ย่อย
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลดทุนจด
ทะเบียนจาก 125 ล้านบาท ( 125,000 หุ ้น ) เป็ นทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท (45,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 1,000 บาท ) โดย
ลดทุนจดทะเบียน จํานวน 80 ล้านบาท (80,000 หุน้ ) บริ ษทั ย่อยได้นาํ มติลดทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
สุ ทธิ

สัดส่ วนการถือหุ ้น
(ร้อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561
99.99 99.99
99.99 99.99
99.99 99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย :พันบาท)
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
31 มี.ค.
31 ธ.ค.
31 มี.ค.
31 ธ.ค.
31 มี.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561
2562
2561
2562
2561
86,000
86,000 (11,524) (11,524)
74,476
74,476
55,000 135,000
55,000 135,000
14,500
14,500
14,500
14,500
155,500 235,500 (11,524) (11,524) 143,976 223,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง จํานวน 11.52 ล้านบาท
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 เงิ นลงทุ นระยะอื่ น ประกอบด้วย เงิ น ลงทุ นในหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั อื่น ดังต่อไปนี้
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(หน่วย : พันบาท)
(ร้อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด
600,000
600,000
20.00
20.00
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด
500,000
500,000
9.00
9.00

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
ราคาทุนเงินลงทุน
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

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

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

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

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
140,000
45,000
185,000
(152,915)
32,085

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
10. ลูกหนีค้ ่ าสินทรัพย์ ในบริษัทย่อย

ลูกหนี้ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อย
หัก ส่วนของลูกหนี้ค่าสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ย่อยที่ครบกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
หัก หนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
39,525
(39,525)
-

ในระหว่างงวด 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้ อทรัพย์สินกับบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 16 และได้นําค่าขายสิ นทรัพย์
ดังกล่าว มาหักกับหนี้ สินระยะยาวที่ยงั ค้างระหว่างกัน จํานวน 39.53 ล้านบาท คงเหลือ จํานวน 1.92 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
ได้บนั ทึกเป็ นเจ้าหนี้ไว้ในงบการเงิน
11. เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
68,850
68,850
5,692
6,055
74,542
74,905

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
117,000
90,000
203,500
208,500
320,500
298,500

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 บริ ษทั ฯ มี เงิ น ให้กู้ยืมแก่ บ ริ ษทั ย่อยและบริ ษ ัท ย่อยทางอ้อม 4 แห่ งจํานวน 13.5 ล้านบาท
จํานวน 90 ล้านบาท จํานวน 190 ล้านบาท และ จํานวน 27 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 – 5 ต่อปี โดย
เงินกู้ 13.5 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา (วันที่ 19 มีนาคม 2561)
(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล )

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

เงินกู้ 90 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
เงินกู้ 195 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 กันยายน 2561)
เงินกู้ 27 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมด นับแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น ให้กู้ยืม แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ย่อยทางอ้อม 3 แห่ งจํานวน 13 ล้านบาท
จํานวน 90 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดย
เงินกู้ 13 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา (วันที่ 19 มีนาคม 2561)
เงินกู้ 90 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)
เงินกู้ 195 ล้านบาทชําระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา ( วันที่ 20 กันยายน 2561 )
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง จํานวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท โดย
แห่งที่ 1 : ออกเป็ นตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ นจํานวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับที่ 1
จํานวน 9.18 ล้านบาท ซึ่ งได้รับการโอนสิ ทธิ ในตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลอื่น และฉบับที่ 2 จํานวน 21.42
ล้านบาท ครบกําหนดเมื่อทวงถามหรื อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และนับ
จากวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามลําดับ แล้วแต่อย่างใดจะถึงกําหนดก่อน
แห่งที่ 2 : เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ํา บั น ทึ ก ข้อ ตกลง 3 ฝ่ ายเพื่ อ ลงทุ น ในโครงการพลัง งาน
แสงอาทิ ตย์กบั บริ ษทั 2 แห่ ง ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินมัดจําเพื่อประกันการชําระค่าหุ ้นจํานวน 61.75 ล้าน
บาท และให้กูย้ ืมอีกจํานวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนกูภ้ ายใน 2 ปี นับ
จากวันที่ ทาํ สัญญา (วันที่ 25 มิถุนายน 2561) รวมทั้งสิ้ นจํานวน 100 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกัน
โดยจํานวนหุน้ บุริมสิ ทธิมูลค่า 38.20 ล้านบาท ที่ผกู ้ ถู้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ผูใ้ ห้กู้
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กจิ การอื่น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้กยู้ ืมเงินกับสหกรณ์แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อที่ ดินสําหรับที่ ต้ งั โครงการ
พลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้องในลูกหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าว จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ที่ดิน
รายเดิม โดยมีหนี้ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ได้รับโอนจํานวน 6.90 ล้านบาท ตามสัญญากําหนดให้ผกู ้ จู้ ่ายชําระเป็ นเวลา
60 เดือน ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
12. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ตามวิธีราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวด
110,684
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(951)
มูลค่ าตามบัญชี ณ สิ้นงวด
109,733
13. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าตามบัญชี ณ สิ้นงวด

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
643,896
1,167
(7,444)
637,619

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
101,291
1,161
(1,761)
100,691

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
14. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนอื่น
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างย่อ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562
35,732
(387)
35,345

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562
29
(5)
24

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

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

มูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวด
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าตามบัญชี ณ สิ้นงวด
15. เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

บริ ษทั
ในระหว่างงวด 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อยและจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รวมเป็ นจํานวนเงิน
58 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้กยู้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งจํานวน 300,000 บาท โดยจะจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 9 ล้านบาท จากสัญญากูย้ ืมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่ง จํานวน 12 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 5
ต่อปี ไม่มีหลักประกันและมีกาํ หนดการชําระภายใน 10 ปี
17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ มื รอตัดตาม
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
200,550
204,600

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

(961)

(999)

-

-

(16,055)
183,534

(16,053)
187,548

-

-

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน 210 ล้านบาท เพื่อ
นํามาชําระค่าซื้ อโครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดการกูย้ ืมอัตรา 0.5% ของเงินกู้ ดอกเบี้ ยอัตราดอกเบี้ย 5 ปี แรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไปคิดอกเบี้ยร้อยละ
MLR-1.25 ต่อปี กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน สําหรับเงินต้นกําหนดให้ชาํ ระเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 143 งวด
เริ่ มงวดแรก เดือนกันยายน 2561 ด้วยจํานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่ 25
ถึง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึง งวดที่ 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึง งวดที่ 142 งวดละ
1.50 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมดเงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ เงิ นฝากธนาคารและหุ ้นสามัญ และหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิ นจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิ น 180 ล้านบาท เพื่อ
นําไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกูย้ ืมอัตรา 0.25 ของเงินกูแ้ ละคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
BBL's MLR-2.15 ต่อปี ซึ่งในวันทําสัญญา BBL's MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
สําหรับเงินต้นกําหนดให้ชาํ ระภายใน 10 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรกงวด (ณ วันที่ในสัญญายังไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงิน
ต้นเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนที่เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 119 งวดละ 1.84 ล้านบาท
งวดที่ 120 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์
เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ (หมายเหตุ 6) หุ ้นที่ บริ ษทั ออกและจําหน่ ายทั้งหมดจํานวน 750,000 หุ ้น
เงินฝากธนาคารและสิ ทธิในการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
18. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี กบั กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ กิ จการเหล่านี้ เกี่ ยวข้องกันโดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/
หรื อกรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กัน ดังนั้นงบการเงิ นได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกําหนดรายการที่ เป็ นปกติทางธุ รกิ จกับกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด

บริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด

บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

บริ ษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
บริ ษทั มีนโยบายการกําหนดราคา ดังนี้
ลักษณะรายการค้ า

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้ค่าเช่าและบริ การ

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

เงินให้กยู้ มื

อัตราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี

เงินกูย้ มื

อัตราร้อยละ 3-5 ต่อปี

รายการบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
100
100
รวม
100
100
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
รวม

-

815
815

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
รวม

1,859
1,859

54
1,924
1,978

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 มีนาคม
2562

ลดลง

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

13,500
20
13,520

167
167

-

13,500
187
13,687

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

90,000
2,392
92,392

1,110
1,110

(506)
(506)

90,000
2,996
92,996

195,000
745
195,745

2,128
2,128

(5,000)
(2,164)
(7,164)

190,000
709
190,709

65
65

-

(65)
(65)

-

18,000
229
18,229

18
18

(18,000)
(247)
(18,247)

-

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 มีนาคม
2562

ลดลง

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

30,600
1,920
32,520

528
528

-

30,600
2,448
33,048

บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ )
จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

38,250
534
38,784

472
472

-

38,250
1,006
39,256

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

40,000
162
40,162

104
104

(40,000)
(266)
(40,266)

-

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิ จการและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน มีสาระสําคัญรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
60
60
ดอกเบี้ยรับ
1,110
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
รายได้-ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

60
300
18

60
280
-

บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด
รายได้-ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

180
530

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

167

-

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

2,128

-

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

266

-

3,143
3,143

2,450
2,450

2,743
2,743

2,450
2,450

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

19. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั
(1,035)
9,427
(2,862)
9,850
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
818,025
715,021
818,025
715,021
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)
(0.001)
0.013
(0.003)
0.014
20. ทุนเรื อนหุ้น
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้จดทะเบี ยน
เพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นสามัญ จํานวน 8.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (จํานวน 85 ล้านบาท) ทําให้ทุนจดทะเบียน
เพิ่มเป็ นจํานวน 135 ล้านบาท และนํามติเพิ่มทุนไปจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนบางส่ วนหุ ้นละ 3 บาท และนอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยกชําระค่าหุ น้ ของทุนจดทะเบียนเดิมให้
เต็มมูลค่าหุน้ อีกจํานวน 15 ล้านบาท (4 ล้านหุน้ ๆ ละ 3.75 บาท)
21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริ การ
หัก ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
4.25
6.27
(3.63)
(4.90)
0.62
1.37

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
3.49
2.08
23.88
2.27
(2.89)
(1.97)
(9.34)
(0.64)
0.60
0.11
14.54
1.63

รวม
2562
31.62
(15.86)
15.76

2561
10.62
(7.51)
3.11

1.18
(1.34)
(10.17)
(2.53)
2.90

20.03
(1.04)
(12.66)
(0.01)
9.43

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
43.87
48.91
43.87
48.91

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
แสงอาทิตย์
2562
2561
2562
2561
629.45
69.80
109.73
74.91
109.73
74.91
629.45
69.80

รวม
2562
673.32
109.73
307.43
1,090.48

2561
118.71
74.91
486.24
679.86

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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22. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย และจากการที่ คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญา
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตาม
สภาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้
17 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีความเสี่ ยงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
มูลค่ ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ีและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
- เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินให้กยู้ ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจํานวนเงินที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงิ นกู้ยืมระยะสั้น และเงิ น กู้ยืมระยะยาว ซึ่ งมี อ ัตราดอกเบี้ ยลอยตัว และบางส่ วนมี อ ัตราดอกเบี้ ยคงที่ ที่ มี อตั รา
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินปั จจุบนั ราคาตามบัญชีมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2562
23. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.26
0.32
0.02
0.10
24. สิทธิประโยชน์ จากการได้ รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 2 แห่ งได้รับสิ ทธิ และประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการส่ งเสริ ม
การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุ ทธิ ท่ี ได้รับจากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหัก
ออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วันพ้นกําหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงลงทุนอย่างเคร่ งครัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งอนุมตั ิให้โอนกิจการพร้อมสิ ทธิ ประโยชน์จากการได้รับบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน ให้แก่ผรู ้ ับโอน (บริ ษทั ใหญ่) โดยได้รับการอนุมตั ิการโอนสิ ทธิดงั กล่าวตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม 2562

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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25. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายในอนาคต
เกี่ยวกับสัญญาเช่าและ บริ การอื่น จํานวนเงินรวม 10.31 ล้านบาท และจํานวน 9.5 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับคู่สัญญาหลายรายเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั ฯ(ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค(คู่สัญญา)
และบริ ษทั ย่อย (ผูโ้ อน) แก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับซื้ อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาเพื่อโอนสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ฯได้
ซื้ อสิ นทรัพย์โครงการระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์จากบริ ษทั ใหญ่ในราคาตามบัญชีสุทธิ 38.74 ล้านบาท
ตามหมายเหตุ 13 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และได้รับการอนุมตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการ
ลงทุนให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ตามหมายเหตุ 24 ในการโอนโครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้นาํ หนี้ คา้ งชําระที่มีต่อกันจากการ
ซื้ อ โครงการที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ในงวด 2560 ตามหมายเหตุ 10 ให้ถือ เป็ นการชําระค่าซื้ อสิ น ทรั พ ย์ในโครงการที่ เกิ ด ขึ้ น
บางส่วนที่เหลือบันทึกเป็ นเจ้าหนี้ บริ ษทั ย่อยจํานวน 1.92 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน
บริ ษทั
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ือกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งและซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ที่ ได้รับสิ ทธ์จาํ หน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่
PV-PEA 0065/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ กฟภ. รับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า 995 กิ โลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อ
หน่วยในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ขายโครงการพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ฯพร้อมสิ ทธิ ต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงมี
ข้อผูกพันต่อคู่สญ
ั ญาแทนบริ ษทั ย่อยต่อไปตามที่กล่าวในวรรคข้างต้น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 1
- บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ได้รับสิ ทธิ์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าตาม
เงื่อนไขเดิมที่ผโู ้ อนได้ทาํ ไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี

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

(ลงชื่อ) ……....……………...…………… กรรมการ
( นายประทีป อนันตโชติ )
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

- บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการดําเนิ นการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินเพื่อใช้สิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปี
ละ 3.3 ล้านบาท โดยชําระภายหลังที่ผสู ้ นับสนุนโครงการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี (กําหนดชําระค่าใช้สิทธิโดย
แบ่งจ่ายเป็ นรายเดื อน) บริ ษทั ฯ มีภาระที่ จะต้องจ่ายเงิ นสนับสนุ นจนสิ้ นสุ ดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จํานวนเงิ น
ทั้งสิ้น 76.45 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 2
- บริ ษ ัท ฯ ได้ท ําสัญ ญากับ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิ ในการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ทําสัญญาเพื่อซื้ อโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตั้งอยูใ่ นสหกรณ์
โคนมปากช่องจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งซึ่งได้รับสิ ทธิ์ ในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า
ซื้อขาย จํานวน 294.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงเพิม่ เติมเพื่อรับโอนสิ ทธิในสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิ ม ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PVF2-PEA-018/2559 ใน
ปริ มาณรับซื้อพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน
2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กบั สหกรณ์โคนม
ปากช่ อง จํากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหาที่ ดินสําหรับเป็ นที่ ต้ งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษทั ฯเป็ นผูส้ นับสนุ น
โครงการและทําสัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และดําเนิ นการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปั นผลประโยชน์ตาม
ข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ และสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทําสัญญาเพื่อเช่าที่ดินกับเจ้าที่ดินรายหนึ่งเพื่อใช้เป็ น
ที่ ต้ งั โครงการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าเริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ธัน วาคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2584 (ฉบับ เดิ ม ลงวัน ที่ 14
กรกฎาคม 2559 ) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์ฯเป็ นผูจ้ ่าย
ชําระจํานวน 26.40 ล้านบาท ชําระเป็ นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาท ส่ วนบริ ษทั ฯต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินรวม 12.00
ล้านบาท ชําระเป็ นเดือนๆละ 40,008 บาท บริ ษทั ฯ มีภาระต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนสิ้นสุดสัญญา สรุ ปได้ดงั นี้
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ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ณ วันที่
31 มีนาคม
2562
480
2,400
8,002

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
480
2,400
8,122

26. คดีความ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที่มีสาระสําคัญดังนี้
บริ ษทั
26.1 บริ ษทั ฯ มีคดี ฟ้องร้องจากอดี ตพนักงาน 1 ราย และอดี ตกรรมการผูจ้ ดั การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ น
ธรรมจํานวนเงินรวม 22.60 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาล
26.2 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื่อเรี ยกคื นเงิ นประกันหมายเหตุ 6 และเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ฯ ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย จํานวน 50 ล้านบาท ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา
26.3 บริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งฟ้องเรี ยกร้องเงินค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือ จํานวน 5 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ หัก
ไว้สาํ หรับการประกันความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอาคารชุดที่บริ ษทั ฯ ได้มาจากการซื้ อหุ ้นทั้งหมดใน
บริ ษ ัทย่อย ปั จจุ บันบริ ษ ัทฯ ได้ฟ้ องแย้งกลับเพื่ อเรี ยกค่ าความเสี ยหายจากโจทก์ เป็ นจํานวนเงิ น 44.04 ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น ไป ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วถื อ เป็ นการแก้ไ ขโครงการสํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ต
เป็ นค่ าใช้จ่ายทัน ที ในงบกําไรขาดทุ น ในงวดที่ กฎหมายดังกล่าวมี ผ ลบังคับ ใช้ ปั จจุ บัน บริ ษ ัท ยังอยู่ในระหว่างหา
ผลกระทบ
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28. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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