
 

 

 

 

 

 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวด 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
 
 
(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 238,392,875.18 222,581,132.76 214,356,187.57 202,289,818.76

        เงินลงทุนชัว่คราว 6 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 11,499,197.80 6,699,425.91 10,742,875.88 5,443,363.21

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 0.00 0.00 129,100.00 226,750.00

        เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 9, 20 0.00 0.00 0.00 5,022,602.74

        ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 10 0.00 0.00 0.00 0.00

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 11 214,752,556.74 324,153,397.22 64,553,553.15 143,751,612.42

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 464,644,629.72 653,683,955.89 289,781,716.60 456,734,147.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 76,188,615.43 0.00 76,188,615.43 0.00

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 0.00 0.00 169,125,676.14 170,113,835.91

        เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 14 90,070,607.48 35,865,000.00 90,070,607.48 35,865,000.00

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 67,968,554.11 43,357,227.60 67,762,766.47 43,070,550.72

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 26,196.82 48,093.58 26,196.82 48,093.58

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,306,445.49 1,450,178.54 62,695.00 164,650.00 

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 235,560,419.33 80,720,499.72 403,236,557.34 249,262,130.21

รวมสินทรัพย์ 700,205,049.05 734,404,455.61 693,018,273.94 705,996,277.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

หนีสิ้นหมุนเวยีน

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 13,639,464.09 12,800,914.51 9,941,557.41 9,037,010.92

        เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 236,773.70 5,001,865.81 0.00 0.00

        เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 3,987,259.00 7,103,233.50 55,500.00 120,915.00

        ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

           ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 324,295.89 312,178.68 324,295.89 312,178.68

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.00 294,650.68 0.00 0.00

                          รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 18,187,792.68 25,512,843.18 10,321,353.30 9,470,104.60

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 639,046.30 883,805.34 639,046.30 883,805.34

       ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,912,277.23 2,396,942.01 2,893,807.00 2,385,095.00

                          รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,551,323.53 3,280,747.35 3,532,853.30 3,268,900.34

                          รวมหนีสิ้น 21,739,116.21 28,793,590.53 13,854,206.60 12,739,004.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กันยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

       ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

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

         ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว

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

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

       ก  าไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้ 

             ส ารองตามกฎหมาย 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (670,617,283.10) (643,472,377.00) (669,916,345.68) (655,823,140.62)

                           รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 678,463,129.92 705,608,036.02 679,164,067.34 693,257,272.40

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,802.92 2,829.06 0.00 0.00

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 678,465,932.84  705,610,865.08 679,164,067.34 693,257,272.40

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 700,205,049.05 734,404,455.61 693,018,273.94 705,996,277.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 5,815,720.00 67,940,090.00 690,000.00 719,000.00

รายไดค้่าเช่าและบริการ 2,025,515.77 0.00 2,145,515.77 0.00

รายไดอ่ื้น 1,780,044.59 977,114.88 2,041,841.58 1,574,726.08

รวมรำยได้ 9,621,280.36 68,917,204.88 4,877,357.35 2,293,726.08

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 5,195,025.26 61,396,890.00 808,611.94 587,275.05

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

     โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ (1,470,308.99) (7,364,557.54) (1,470,308.99) (7,364,557.54)

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 1,603,166.10 0.00 1,603,166.10 0.00

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,009,727.57 3,653,684.49 324,733.76 157,391.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,222,670.86 14,498,799.47 10,463,277.97 12,512,542.96

หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 0.00 30,705.00

ตน้ทุนทางการเงิน 12,921.33 242,304.10 12,921.33 16,809.23

รวมค่ำใช้จ่ำย 17,573,202.13 72,427,120.52 11,742,402.11 5,940,165.70

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (7,951,921.77) (3,509,915.64) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 0.00 (528,071.49) 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (7,951,921.77) (4,037,987.13) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (7,951,921.77) (4,037,987.13) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,951,909.17) (4,035,951.74) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12.60) (2,035.39) 0.00 0.00

(7,951,921.77) (4,037,987.13) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,951,909.17) (4,035,951.74) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12.60) (2,035.39) 0.00 0.00

(7,951,921.77) (4,037,987.13) (6,865,044.76) (3,646,439.62)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

       ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.011) (0.006) (0.010) (0.005)

       จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 715,020,835 715,020,835 715,020,835 715,020,835

       ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.010) (0.005) (0.009) (0.005)

       จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 776,786,076 737,698,156 776,786,076 737,698,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 36,271,965.00 382,411,135.00 1,380,000.00 6,571,000.00

รายไดค้่าเช่าและบริการ 2,658,830.37 0.00 3,018,830.37 0.00

รายไดอ่ื้น 5,121,970.52 4,000,561.44 15,051,929.72 4,396,998.29

รวมรำยได้ 44,052,765.89 386,411,696.44 19,450,760.09 10,967,998.29

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 32,105,397.40 345,448,738.92 1,572,196.56 5,630,092.89

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

     โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ (5,275,322.63) (4,250,282.98) (5,275,322.63) (4,250,282.98)

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 2,454,871.03 0.00 2,454,871.03 0.00

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4,635,541.39 17,811,335.25 708,843.34 2,272,440.21

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,235,487.77 57,020,642.34 34,041,653.68 45,898,688.95

หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 35,000,000.00 0.00 35,084,691.19

ตน้ทุนทางการเงิน 41,723.17 4,413,810.45 41,723.17 526,886.81

รวมค่ำใช้จ่ำย 71,197,698.13 455,444,243.98 33,543,965.15 85,162,517.07

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (27,144,932.24) (69,032,547.54) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (2,906,648.37) 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (27,144,932.24) (71,939,195.91) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (27,144,932.24) (71,939,195.91) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (27,144,906.10) (71,935,130.10) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (26.14) (4,065.81) 0.00 0.00

(27,144,932.24) (71,939,195.91) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (27,144,906.10) (71,935,130.10) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (26.14) (4,065.81) 0.00 0.00

(27,144,932.24) (71,939,195.91) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

       ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.038) (0.113) (0.020) (0.116)

       จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 715,020,835 637,495,056 715,020,835 637,495,056

       ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.035) (0.107) (0.018) (0.111)

       จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 776,786,076 669,322,978 776,786,076 669,322,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

    (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ ำนำจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 585,496,058.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (522,145,825.54) 697,409,810.48 (1,640,252.46) 695,769,558.02

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 9 เดือน :

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 129,524,777.00 0.00 0.00 0.00 129,524,777.00 0.00 129,524,777.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (71,935,130.10) (71,935,130.10) (4,065.81) (71,939,195.91)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

      ณ วนัซ้ือ 27.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,887.78 1,887.78
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2559 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (594,080,955.64) 754,999,457.38 (1,642,430.49) 753,357,026.89

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (643,472,377.00) 705,608,036.02 2,829.06 705,610,865.08

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 9 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (27,144,906.10) (27,144,906.10) (26.14) (27,144,932.24)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (670,617,283.10) 678,463,129.92 2,802.92 678,465,932.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

(   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 585,496,058.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (519,495,894.44) 700,059,741.58

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 9 เดือน :

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 129,524,777.00 0.00 0.00 0.00 129,524,777.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (74,194,518.78) (74,194,518.78)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2559 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (593,690,413.22) 755,389,999.80

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 9 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (14,093,205.06) (14,093,205.06)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

     ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ (27,144,932.24) (69,032,547.54) (14,093,205.06) (74,194,518.78)

     รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

          เป็นเงนิสดรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 

              ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,975,623.82 2,720,266.23 3,851,029.48 2,522,297.20

              หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 34,633,593.86 0.00 35,084,691.19

              ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรลดมูลค่ำของตน้ทุน

                      พฒันำโครงกำร (5,275,322.63) (4,250,282.98) (5,275,322.63) (4,250,282.98)

              (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 29,991.77 1,223,177.76 29,991.77 1,223,177.76

              ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 0.00 0.00 988,159.77 0.00

              สินทรัพยต์ดับญัชี 779,089.25 1,033,369.54 0.00 0.00

              หน้ีสินตดับญัชี (859,277.81) (1,334,651.54) (120,915.00) 0.00

              ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 655,961.22 1,059,527.00 649,338.00 933,894.75

             ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 41,723.17 4,336,011.37 41,723.17 526,886.81

             เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (9,405,154.28) 0.00

              ดอกเบ้ียรับ (3,115,986.40) (3,596,465.33) (3,045,669.62) (3,441,021.50)

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง

          ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน (30,913,129.85) (33,208,001.63) (26,380,024.40) (41,594,875.55)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (4,777,414.08) 1,982,156.80 (4,847,827.83) 1,681,795.05

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 97,650.00 (204,691.19)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในตน้ทุนพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 30,690,414.36 323,374,137.33 487,633.15 (9,282,611.43)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 169,916.00 0.00 169,916.00

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 143,955.00 775,335.00 101,955.00 5,535.00

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 838,549.58 (20,396,177.08) 904,546.49 (9,958,605.01)

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย (2,258,562.50) (37,435,518.00) 55,500.00 (178,000.00)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

    (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

              จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนกรณีเกษียณอำยุ (140,626.00) (215,460.00) (140,626.00) 0.00

              จ่ำยดอกเบ้ีย (41,723.17) (5,493,260.24) (41,723.17) (526,886.81)

              จ่ำยภำษีเงินได้ (785,355.22) (3,875,597.01) (140,720.37) (108,032.33)

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมด ำเนินงำน (7,243,891.88) 225,677,531.17 (29,903,637.13) (59,996,456.27)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

               (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ครำว 100,250,000.00 (30,000,000.00) 100,000,000.00 (30,000,000.00)

               เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 (36,329,900.16) 0.00 (38,000,000.00)

               เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (54,205,607.48) 0.00 (54,205,607.48) 0.00

               เงินให้กูย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 (85,000,000.00)

               เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

               รับช ำระเงินให้กูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 5,000,000.00 50,000,000.00

               เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (20,802,117.63) (467,783.00) (20,758,412.53) (291,877.00)

               เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 (44,512.00) 0.00 (44,512.00)

               เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 4,205.61 4,674,766.36 4,205.61 4,674,766.36

               เงินสดรับจำกเงินปันผลรับ 0.00 0.00 9,405,154.28 0.00

               ดอกเบ้ียรับ 2,805,021.93 3,794,136.58 2,757,307.89 3,493,624.25

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน 28,051,502.43 41,626,707.78 42,202,647.77 4,832,001.61

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 

               จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน (4,763,226.30) (9,026,052.29) 0.00 0.00

               จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (232,641.83) (4,722,673.38) (232,641.83) (4,722,673.38)

               จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว 0.00 (360,033,801.31) 0.00 (48,274,801.31)

               เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน 0.00 129,524,777.00 0.00 129,524,777.00

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหำเงนิ (4,995,868.13) (244,257,749.98) (232,641.83) 76,527,302.31

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 15,811,742.42 23,046,488.97 12,066,368.81 21,362,847.65

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 222,581,132.76 174,752,499.87 202,289,818.76 160,558,128.81

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 238,392,875.18 197,798,988.84 214,356,187.57 181,920,976.46

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร
    (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )



ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

การจดทะเบียน  :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทะเบียนเลขท่ี 

    0107548000587  เม่ือวนัท่ี  17  เมษายน  พ.ศ. 2548

ท่ีตั้งบริษทั   ส านกังานใหญ่  :  405 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

2.   หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ

2.1  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล

       งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินของกรมพฒันาธุรกิจการคา้และตามมาตรฐาน

การบญัชี  ฉบบัท่ี  34  (ปรับปรุง  2559)   เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทาง

การบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี   กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีเก่ียวขอ้ง

       งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  เพ่ือ

ให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่

เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้    อยา่งไรกต็าม    งบแสดงฐานะการเงิน    งบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ดงันั้น  การใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

       งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเวน้ รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

       ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง  (ปรับปรุง 2559)  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่    ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ

ค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ



3.   เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม

3.1  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั    รับจา้งจดังานจดัคอนเสิร์ตและจดักิจกรรม 99.99 99.99

      ส่งเสริมการตลาด

  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั    ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน 99.99 99.99

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั    พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99

3.2  ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงินลงทุน

       ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม

3.3  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั     ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนั    หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

       ท่ีคลา้ยคลึงกนั

4.   นโยบำยบัญชีทีส่ ำคญั

       งบการเงินระหว่างกาลน้ี     ไดจ้ดัท าโดยใชน้โยบายการบญัชีและวีธีการค านวณเช่นเดียวกบังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559

5.   เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

       เงินสด 47,237.25 54,505.00 39,415.00 45,738.00

       เงินฝากกระแสรายวนั 370,555.82 446,307.71 10,060.00 10,000.00

       เงินฝากออมทรัพย์ 225,715,358.30 222,080,320.05 214,306,712.57 202,234,080.76

       เงินฝากประจ า 3 เดือน 12,259,723.81 0.00 0.00 0.00
รวม 238,392,875.18 222,581,132.76 214,356,187.57 202,289,818.76

6.   เงนิลงทุนช่ัวครำว

(หน่วย : บำท)

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

       เงินฝากประจ า 5 เดือน 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       7.1  ลูกหน้ีการคา้ 2,242,668.52 2,392,677.15 2,242,668.52 2,392,677.15

       7.2  ลูกหน้ีอ่ืน 9,256,529.28 4,306,748.76 8,500,207.36 3,050,686.06
รวม 11,499,197.80 6,699,425.91 10,742,875.88 5,443,363.21

7.1  ลูกหน้ีการคา้  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       ลูกหน้ีการคา้ 32,728,581.46 46,256,979.03 29,460,669.66 42,989,067.23

       หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (30,485,912.94) (43,864,301.88) (27,218,001.14) (40,596,390.08)
ลูกหน้ีการคา้ 2,242,668.52 2,392,677.15 2,242,668.52 2,392,677.15

       ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ 

โดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

          ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,242,668.52 2,392,677.15 2,242,668.52 2,392,677.15

          เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน 30,485,912.94 43,864,301.88 27,218,001.14 40,596,390.08
รวม 32,728,581.46 46,256,979.03 29,460,669.66 42,989,067.23

7.2  ลูกหน้ีอ่ืน  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,237,315.32 814,523.05 1,169,821.64 787,152.51

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 1,968,758.00 1,605,297.00 1,619,477.00 1,605,297.00

       อ่ืน ๆ 6,050,455.96 1,886,928.71 5,710,908.72 658,236.55
รวม 9,256,529.28 4,306,748.76 8,500,207.36 3,050,686.06

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       ลูกหน้ีการคา้ 100,000.00 226,750.00 

       ลูกหน้ีอ่ืน 404,386.08 375,286.08 

รวม 504,386.08 602,036.08 

       หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (375,286.08) (375,286.08)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129,100.00 226,750.00 

9.  เงนิให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษทัย่อย

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

          เงินให้กูย้มื 39,350,000.00 44,350,000.00

          ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,762,917.82 1,785,520.56

รวม 41,112,917.82 46,135,520.56

          หกั  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (41,112,917.82) (41,112,917.82)

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 0.00 5,022,602.74

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้มืกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี

แห่งท่ี 1   เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 41.11 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลประกอบขาดทุนและหยดุประกอบ

               กิจการ บริษทัฯไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวนและหยดุคิดดอกเบ้ีย

แห่งท่ี 2   เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 5.02 ลา้นบาท และเป็นการกูย้มื  ในปี 2559 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3-5

               ต่อปี  ในไตรมาส 1/2560 ไดรั้บช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแลว้ทั้งจ  านวน

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ



10.  ลูกหนีเ้งนิมดัจ าและเงนิประกนัโครงการ

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

          10.1 ลูกหน้ีเงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดิน 46,000,000.00 46,000,000.00

          10.2 เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00

รวม 81,000,000.00 81,000,000.00

          หกั  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (81,000,000.00) (81,000,000.00)
ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 0.00 0.00

10.1  ลูกหนีเ้งนิมดัจ าค่าซ้ือทีด่นิ

         ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินมดัจ า จ  านวน 46 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ี

เกิดจากการโอนสิทธิเงินมดัจ าคา่ท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่

สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผอ่นจ่าย

เป็นงวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั   จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ  ยงัไม่ไดรั้บช าระในปี 2558  บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตั้ง

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องด าเนินคดี ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

10.2  เงนิประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ

         เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพ่ือศึกษาโครงการอาคารพกั

อาศยั ให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินประกนัส าหรับโครงการดงักล่าว จ  านวน 

35  ลา้นบาท  ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน   เจา้ของโครงการจะตอ้งคืนเงินประกนัทั้งหมด   ตาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องด าเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ จึงบนัทึก

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวน

11.  ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       ตน้ทุนคา่ท่ีดิน 82,260,408.61 151,938,667.61 54,279,791.61 118,279,791.61

       ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 146,338,453.12 205,338,505.43 24,120,066.53 58,595,596.63

รวม 228,598,861.73 357,277,173.04 78,399,858.14 176,875,388.24

       หกั  คา่เผ่ือจากการลดมูลคา่ (13,846,304.99) (33,123,775.82) (13,846,304.99) (33,123,775.82)
สุทธิ 214,752,556.74 324,153,397.22 64,553,553.15 143,751,612.42

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ



       การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะ

งบการเงนิรวม กจิการ

       คงเหลือ ณ วนัตน้งวด 324,153,397.22 143,751,612.42

       เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 565,025.36 234,605.73

       ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด (31,680,469.44) (1,147,268.60)

       ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า (97,562,867.23) (97,562,867.23)

       โอนกลบั(หกั) คา่เผ่ือการลดมูลคา่ 5,275,322.63 5,275,322.63

       โอนคา่เผ่ือจากการลดมูลคา่เป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า 14,002,148.20 14,002,148.20

       คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 214,752,556.74 64,553,553.15

      ตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 บริษทัฯ ไดน้ าโครงการอาคารชุดบางส่วนซ่ึงมีมูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวน 

97.56 ลา้นบาท จากเดิม บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขาย เปล่ียนเป็นให้เช่าแทน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน  91.16 ลา้นบาท  ( ตามหมายเหตุ 12 )  และ  

ทรัพยสิ์นเพ่ือให้บริการจ านวน  6.83 ลา้นบาท  ( ตามหมายเหตุ 15 )

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560

       คงเหลือ ณ วนัตน้งวด 0.00

       เพ่ิมข้ึน-โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย :

-  ราคาทุน 91,159,636.20

-  คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (14,002,148.20)

       สุทธิ 77,157,488.00

       หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (968,872.57)

       ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 76,188,615.43

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงัน้ี

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 30,000.00           30,000.00           99.99                  99.99

  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 20,000.00           20,000.00           99.99                  99.99

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 150,000.00         150,000.00         99.99                  99.99

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

รำคำทุน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ รำคำทุนสุทธิ

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 29,999,960.00 29,999,960.00 (29,999,960.00) (29,999,960.00) 0.00 0.00

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 19,999,960.00 19,999,960.00 (10,874,283.86) (9,886,124.09) 9,125,676.14 10,113,835.91

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00 160,000,000.00 160,000,000.00

209,999,920.00 209,999,920.00 (40,874,243.86) (39,886,084.09) 169,125,676.14 170,113,835.91

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ มีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีผล

ประกอบการขาดทุนเกินทุนและหยดุประกอบกิจการชัว่คราว และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกนัหลายปี 

14. เงนิลงทุนระยะยำวในบริษทัอ่ืน

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

14.1  เงินลงทุนในห้นสามญั 35,865,000.00    35,865,000.00    35,865,000.00    35,865,000.00    

14.2  เงินลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 54,205,607.48    0.00 54,205,607.48    0.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 90,070,607.48    35,865,000.00    90,070,607.48    35,865,000.00    

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม



14.1  เงินลงทุนในห้นสามญั ทุนที่เรียกช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั 600,000.00         600,000.00         20.00                  20.00                  

       บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 500,000.00         500,000.00         9.00                    9.00                    

       บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั 0.00 17,800.00           0.00 89.00                  

(หน่วย : บำท)

                            งบกำรเงนิรวม                             งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559

ราคาทุนของเงินลงทุน :-

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

       บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

       บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั (ตามวิธีส่วนไดเ้สีย)  ปิดกิจการ 0.00 0.00 0.00 17,800,000.00

รวม 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 202,800,000.00

       หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (149,135,000.00) (149,135,000.00) (149,135,000.00) (166,935,000.00)

       เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 35,865,000.00 35,865,000.00 35,865,000.00 35,865,000.00

ในไตรมาส  1/2560  บริษทัท่ีปิดกิจการไดช้ าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้  บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตดัเงินลงทุนและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนออกจาก

บญัชีแลว้ทั้งจ  านวน

14.2  เงินลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย์

         ตามรายงานการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ซ้ือกิจการโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์จาก

บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในการขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดท้  าสญัญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

รวม  19  ลา้นบาท  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูไ้ดรั้บสิทธ์ิและท าสญัญาซ้ือขายแผงโซล่าร์เซลลพ์ร้อมอุปกรณ์จ านวน  54.20  ลา้นบาท  ท่ีติดอยูบ่น

ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว   จากบริษทัแห่งหน่ึง   ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในการผลิตและขายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   โดยบริษทัฯ  ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างครบถว้น ยกเวน้การโอนสิทธ์ิในการขายพลงังานไฟฟ้าท่ีไม่สามารถท าได ้ เน่ืองจากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการไฟฟ้าตามหนงัสือแจง้

ฉบบัลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ซ่ึงสิทธ์ิในการขายพลงังานไฟฟ้าดงักล่าวโอนไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีความประสงคท่ี์จะลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า

โซล่าร์เซล  บริษทัฯ  จึงด าเนินการขายสินทรัพยแ์ผงโซล่าร์เซลลพ์ร้อมอุปกรณ์ส าหรับโครงการพลงังานจ านวน  54.20  ลา้นบาท  คืนให้กลบัผูข้ายเดิมซ่ึง

รับสิทธ์ิดงักล่าวและเปล่ียนเป็นเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธ์ิดงักล่าวแทน

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

       รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กจิการ

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 43,357,227.60 43,070,550.72

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 20,802,117.63 20,758,412.53

โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 6,828,260.75 6,828,260.75

จ าหน่ายระหว่างงวด (34,197.38) (34,197.38)

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (2,984,854.49) (2,860,260.15)
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 67,968,554.11 67,762,766.47

         เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม  2560  บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจ านวนเงินรวม 19  ลา้นบาท กบัผูข้าย

2 ราย และท าสญัญาซ้ือขายสินทรัพยส์ าหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ (ตามหมายเหตุ 14)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

       รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 48,093.58

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (21,896.76)
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 26,196.82

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

เจา้หน้ีการคา้ 6,936.75 428,733.95 6,936.75 428,733.95

เจา้หน้ีอ่ืน .

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,894,157.48 3,118,170.97 1,335,157.07 506,550.92

     เงินประกนัผลงาน 6,797,113.26 6,712,997.76 5,976,605.50 5,912,215.00

     อ่ืนๆ 2,941,256.60 2,541,011.83 2,622,858.09 2,189,511.05
รวม 13,639,464.09 12,800,914.51 9,941,557.41 9,037,010.92

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ             (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                         (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

       รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ 2,698,000.00 2,698,000.00

คา่เส่ือมราคาสะสม (1,847,387.29) (754,141.91)

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 850,612.71 1,943,858.09

จ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ปี 365,820.00 365,820.00 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 670,670.00 731,640.00 

เกิน 3 ปีข้ึนไป 0.00 213,395.00 

รวม 1,036,490.00 1,310,855.00 

  หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (73,147.81) (114,870.98)

รวม 963,342.19 1,195,984.02 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 963,342.19 1,195,984.02

       หัก  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

                 ท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (324,295.89) (312,178.68)

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 639,046.30 883,805.34

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                 (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

          บริษทัฯ จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิ

และอายงุาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 2,396,942.01 1,273,466.00 2,385,095.00 1,173,902.00 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 614,410.47 1,312,209.00 608,136.00 1,188,495.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 41,550.75 60,727.01 41,202.00 56,698.00 

หัก ลดลงจากพนกังานลาออก (140,626.00) (249,460.00) (140,626.00) (34,000.00)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีบนัทึก
       ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 2,912,277.23 2,396,942.01 2,893,807.00 2,385,095.00 

20. รายการบัญชีกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั

          บริษทัฯ  มีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีสาระส าคญั   กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั    สินทรัพย ์  หน้ีสิน   รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทั    ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ดงันั้นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว    โดยใชน้โยบายก าหนดรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ

กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

          บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

          รายไดค้า่เช่าและบริการ ใชร้าคาตามสญัญาท่ีตกลงกนั

          ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

          เงินปันผลรับ หุ้นละ 62.70 บาท

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                 (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลกัษณะรายการค้า

ลกัษณะความสัมพนัธ์

นโยบายในการก าหนดราคา

กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั



          รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ   กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2560  และวนัท่ี 

31  ธนัวาคม  2559  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ลูกหน้ีการคา้

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 100,000.00 226,750.00 

       รวม 100,000.00 226,750.00 

ลูกหน้ีอ่ืน

   บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 404,386.08 375,286.08 

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (375,286.08) (375,286.08)

       สุทธิ 29,100.00 0.00 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ ลดลง 30 กนัยายน 2560

   บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั

เงินให้กูย้ืม 39,350,000.00 0.00 0.00 39,350,000.00

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,762,917.82 0.00 0.00 1,762,917.82

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

เงินให้กูย้ืม 5,000,000.00 0.00 (5,000,000.00) 0.00

ดอกเบ้ียคา้งรับ 22,602.74 6,849.32 (29,452.06) 0.00

รวม 46,135,520.56 6,849.32 (5,029,452.06) 41,112,917.82

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้ืม

     ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (41,112,917.82) 0.00 0.00 (41,112,917.82)

       เงินให้กูย้ืม 5,022,602.74 6,849.32 (5,029,452.06) 0.00

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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          รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีสาระส าคญัรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด
สามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559

   บริษทั เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 60,000.00 60,000.00
   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 60,000.00 20,000.00
รายได-้คา่บริการ 934,579.44 280,373.82
ดอกเบ้ียรับ 0.00 563,561.65
          รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีสาระส าคญัรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวด
เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559

   บริษทั เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 180,000.00 180,000.00
   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 180,000.00 20,000.00
รายได-้คา่บริการ 1,495,327.11 560,747.65

ดอกเบ้ียรับ 6,849.32 937,534.25
เงินปันผลรับ 9,405,154.28 0.00

21. ใบส าคญัแสดงสิทธิ

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559   บริษทัฯ  มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนท่ีไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนไวใ้นปี 2558 โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิและยงัไมห่มดอาย ุคงเหลือ ประกอบดว้ย

หน่วย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 165,974,332 165,974,332
                        รวม 165,974,332 165,974,332

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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ในไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 3/2559 ไมมี่การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดการ

ครบก าหนด ดงัน้ี

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4  สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดย  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย  สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั

ได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยมีอาย ุ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน  2558 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561

22.ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 

มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) (7,951,909.17)     (4,035,951.74)     (6,865,044.76)     (3,646,439.62)     

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835.00  715,020,835.00  715,020,835.00  715,020,835.00  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.011)                 (0.006)                 (0.010)                 (0.005)                 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

 (ปรับลดซ่ีงไมแ่ตกต่างจากขั้นพ้ืนฐาน) (7,951,909.17)     (4,035,951.74)     (6,865,044.76)     (3,646,439.62)     

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835.00  715,020,835.00  715,020,835.00  715,020,835.00  

หุ้นท่ีเสมือนเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

     ใบส าคญัแสดงสิทธิ 61,765,240.84    22,677,320.68    61,765,240.84    22,677,320.68    

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 776,786,075.84  737,698,155.68  776,786,075.84  737,698,155.68  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (0.010)                 (0.005)                 (0.009)                 (0.005)                 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 

มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) (27,144,906.10)   (71,935,130.10)   (14,093,205.06)   (74,194,518.78)   

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835.00  637,495,056.07  715,020,835.00  637,495,056.07  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.038)                 (0.113)                 (0.020)                 (0.116)                 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั

 (ปรับลดซ่ีงไมแ่ตกต่างจากขั้นพ้ืนฐาน) (27,144,906.10)   (71,935,130.10)   (14,093,205.06)   (74,194,518.78)   

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835.00  637,495,056.07  715,020,835.00  637,495,056.07  

หุ้นท่ีเสมือนเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

     ใบส าคญัแสดงสิทธิ 61,765,240.84    31,827,921.98    61,765,240.84    31,827,921.98    

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 776,786,075.84  669,322,978.05  776,786,075.84  669,322,978.05  

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (0.035)                 (0.107)                 (0.018)                 (0.111)                 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน

          ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ

และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ   เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จากโครงการอาคารชุด 2 แห่ง และรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ โดยขอ้มูลทางการเงิน

จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5.82 67.94 2.03 0.00 0.00 0.00 7.84 67.94 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 0.62 6.55 0.42 0.00 0.00 0.00 1.04 6.55 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสังหาริมทรัพย์ 1.47 7.36 

รายไดอ่ื้น 1.78 0.98 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12.23) (18.15)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.01) (0.24)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (0.53)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (7.95) (4.03)

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 0.69 0.72 2.15 0.00 0.00 0.00 2.84 0.72 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (0.12) 0.14 0.54 0.00 0.00 0.00 0.42 0.14 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสังหาริมทรัพย์ 1.47 7.36 

รายไดอ่ื้น 2.04 1.57 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10.79) (12.67)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (0.03)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.01) (0.02)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (6.87) (3.65)

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์

งบการเงินรวม

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ
งบการเงินเฉพาะ

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ รวมธุรกิจให้เช่าและบริการ



จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 36.27 382.41 2.66 0.00 0.00 0.00 38.93 382.41 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 4.17 36.96 0.20 0.00 0.00 0.00 4.37 36.96 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสังหาริมทรัพย์ 5.28 4.25 

รายไดอ่ื้น 5.12 4.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41.87) (74.83)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (35.00)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.04) (4.41)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (2.91)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (27.14) (71.94)

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.38 6.57 3.02 0.00 0.00 0.00 4.40 6.57 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (0.19) 0.94 0.56 0.00 0.00 0.00 0.37 0.94 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสังหาริมทรัพย์ 5.28 4.25 

รายไดอ่ื้น 15.05 4.40 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (34.75) (48.17)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (35.08)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.04) (0.53)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (14.09) (74.19)

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหัสชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ
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ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม



      ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์  าแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยท่ีรายละเอียด ดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยถ์าวร 48.97 43.35 0.00 0.00 19.00 0.00 67.97 43.35 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 76.19 0.00 0.00 0.00 76.19 0.00 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์น

   โครงการพลงัานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 54.21 0.00 54.21 0.00 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.85 691.05 

สินทรัพยร์วม 48.97 43.35 76.19 0.00 73.21 0.00 700.21 734.40 

(หน่วย : ลา้นบาท)

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยถ์าวร 48.76 43.07 0.00 0.00 19.00 0.00 67.76 43.07 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 76.19 0.00 0.00 0.00 76.19 0.00 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์น

   โครงการพลงัานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 54.21 0.00 54.21 0.00 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.86 662.93 

สินทรัพยร์วม 48.76 43.07 76.19 0.00 73.21 0.00 693.02 706.00 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รวม

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์



24. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า

          ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2560  และ   2559    บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง 

สญัญาเช่าทรัพยสิ์นและบริการอ่ืน จ านวน 2.26   ลา้นบาท และจ านวน 21.23 ลา้นบาท ตามล าดบั

25. คดคีวาม

          ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมี

สาระส าคญัดงัน้ี

บริษทั

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย และอดีต

กรรมการผูจ้ดัการ เรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมจ านวนเงินรวม  22.60 ลา้นบาท และจ านวนเงินรวม 

4.68 ลา้นบาท ตามล าดบั  โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินการเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานแลว้จึงไดย้ืน่คดัคา้นค าฟ้อง ปัจจุบนั

ศาลแรงงานพิพากษาชดเชยค่าความเสียหายจ านวน  0.35  ลา้นบาท   อยูร่ะหว่างการอุทธรณ์    ส่วนคดีท่ีอดีตกรรมการ

ผูจ้ดัการฟ้องร้องอยูร่ะหว่างการพิจารณาและสืบพยานโจทก์

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญาเพ่ือเรียก

คืนเงินประกนั  หมายเหตุ  10  และเม่ือวนัท่ี  17  สิงหาคม  2559  บริษทัฯ  ไดถู้กคู่สญัญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่า

เสียหาย  จ  านวน 50 ลา้นบาท  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

          ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2560  และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  บริษทัฯ ถูกผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงฟ้อง

เรียกร้องเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือ  จ  านวน  5  ลา้นบาท    ท่ีบริษทัฯ  หกัไวส้ าหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใชจ่้าย

ส าหรับโครงการอาคารชุดท่ีบริษทัฯ ไดม้าจากการซ้ือหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ย   ปัจจุบนั  บริษทัฯ ไดฟ้้องแยง้กลบัเพ่ือ

เรียกค่าความเสียหาย จากโจทก ์ เป็นจ านวนเงิน  44.04 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

บริษทัย่อย

          ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559   บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1   ไดฟ้้องด าเนินคดีบริษทัแห่งหน่ึงให้

จ่ายคืนค่าด าเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาศิลปินเกาหลีท่ีมีช่ือเสียงมาแสดงคอนเสิร์ต ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินไปแลว้

บางส่วนจ านวน 1.88 ลา้นบาท เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจึงไม่สามารถจดัแสดงคอนเสิร์ตได ้แต่บริษทั

ดงักล่าวฟ้องแยง้ว่า   ไม่ไดผิ้ดสญัญาเน่ืองจากไดด้ าเนินการตามสญัญาครบถว้น   และทางศิลปินเกาหลีเป็นห่วงความไม่

ปลอดภยัจึงไดย้กเลิกการแสดง นอกจาก น้ีบริษทัคู่กรณีไม่คืนเงินแลว้ยงัเรียกร้องเงินค่าด าเนินการส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 

1.90  ลา้นบาท   โดยศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาใหจ่้ายช าระ บริษทัยอ่ยจึงไดบ้นัทึกตั้งค่าด าเนินการท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมทั้งจ  านวน 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างรอค าพิพากษาศาลฎีกา

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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          ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2560  และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2  ถูกผูท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด

หลายรายฟ้องด าเนินคดีแพง่และคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการผิดเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกหน้ีตามสญัญา

จะซ้ือจะขายอาคารชุด   เรียกคืนเงินจองพร้อมดอกเบ้ีย   จ  านวน   1.62   ลา้นบาท   โดยบริษทัยอ่ย  ไดจ่้ายคืนเงินและถูก

ถอนฟ้องแลว้  จ  านวนเงินรวม 0.97 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.65 ลา้นบาท  อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

          ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  2560  บริษทัฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน  1  ราย  เรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้ง

ไม่เป็นธรรมจ านวนเงินรวม 10.53 ลา้นบาท  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

26. เคร่ืองมือทางการเงนิ

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน

          ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย เกิดจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ ท่ีคา้งช าระมานาน

แลว้   เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ   ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

เยน 0.00 45,128,500.00 0.00 0.00

27.  การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงนิสด

27.1  การลงทนุซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย

          เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  บริษทัฯ ไดล้งทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงคือ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

ในสดัส่วนร้อยละ  99.99   และไดน้ างบการเงินของบริษทัยอ่ยเขา้มารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัตน้งวด   ดว้ยมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในแต่ละรายการ    ส่วนเกินของราคาเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีลงทนุจ านวน 18.42 ลา้นบาท  จะแสดงเป็นส่วนเกินจากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม และมีเงินสดจ่ายซ้ือสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินสดรับใน

บริษทัยอ่ยณวนัซ้ือ ในงบกระแสเงินสดแสดงเป็นเงินสดจ่ายซ้ือสุทธิในบริษทัยอ่ยจ านวน 36.33 ลา้นบาท

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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27.2  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญั

          ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  2559   บริษทัฯ  มีเจา้หน้ีเงินประกนัท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน  5  ลา้นบาท 

เกิดจากการหกัค่าซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยจากผูข้ายเงินลงทนุดงักล่าว  เพ่ือประกนัความเรียบร้อยของโครงการอาคารชุด

ท่ีเป็นของบริษทัยอ่ยใหพ้ร้อมโอนใหแ้ก่ลูกคา้

28. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล

         งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )                                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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