
 

 

 

 

 

 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การ
สอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์ หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 152,344,370.52 213,058,723.57 127,543,772.57 190,685,488.05 

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 13,454,570.34 12,375,097.93 8,772,699.73 7,821,727.44 

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 0.00 0.00 169,518.36 183,868.34 

        ส่วนของลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยท่ีถึงก าหนด

           รับช าระภายในหน่ึงปี 14 0.00 0.00 1,492,553.96 1,474,302.89 

        เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 9, 22 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 11 207,108,868.60 211,822,117.50 64,144,831.51 64,525,496.56 

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 372,907,809.46 437,255,939.00 202,123,376.13 264,690,883.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 0.00 0.00 239,040,696.86 179,598,166.93 

        เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 63,790,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00 

        ลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 14, 22 0.00 0.00 41,324,177.17 41,711,393.46 

        เงินให้กูย้มืระยะยาว 15 48,600,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 

        อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 74,906,180.47 75,540,351.60 74,906,180.47 75,540,351.60 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 118,713,686.02 120,613,103.45 65,280,121.62 66,515,124.40 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 15,217.28 20,646.72 15,217.28 20,646.72 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 925,974.25 931,598.33 62,995.00 62,995.00 

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 306,951,058.02 230,495,700.10 472,019,388.40 396,838,678.11 

รวมสินทรัพย์ 679,858,867.48 667,751,639.10 674,142,764.53 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19 15,513,207.99 12,826,772.17 11,459,960.39 8,684,719.92 

        เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 3,452,350.22 3,492,770.79 73,411.22 118,831.79 

        ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

           ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 332,634.29 328,438.62 332,634.29 328,438.62 

                          รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,298,192.50 16,647,981.58 11,866,005.90 9,131,990.33 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 470,618.08 555,366.68 470,618.08 555,366.68 

       ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

           ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 1,564,718.70 1,450,082.62 1,556,349.09 1,442,442.06 

                          รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,035,336.78 2,005,449.30 2,026,967.17 1,997,808.74 

                          รวมหนีสิ้น 21,333,529.28 18,653,430.88 13,892,973.07 11,129,799.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

       ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

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

         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 (690,557,989.39) (699,985,110.76) (688,830,621.56) (698,680,650.70)

       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 658,522,423.63 649,095,302.26 660,249,791.46 650,399,762.32 

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,914.57 2,905.96 0.00 0.00 

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 658,525,338.20  649,098,208.22 660,249,791.46 650,399,762.32 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 679,858,867.48 667,751,639.10 674,142,764.53 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 6,267,000.00 14,675,675.00 690,000.00 0.00 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 2,083,174.37 0.00 2,383,174.37 0.00 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 2,267,003.20 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ื้น 1,029,680.96 1,881,887.58 1,472,496.91 1,966,401.35 

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 18,942,529.93 0.00 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรำยได้ 30,646,858.53 16,557,562.58 23,488,201.21 1,966,401.35 

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 4,898,127.40 12,528,950.60 565,543.55 4,100.00 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 1,974,043.58 0.00 1,932,643.58 0.00 

ตน้ทุนจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 632,940.44 0.00 0.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,046,800.02 1,948,800.53 226,386.92 131,219.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,656,915.04 14,567,150.55 10,902,695.95 12,718,869.89 

ตน้ทุนทางการเงิน 10,902.07 14,889.94 10,902.07 14,889.94 

รวมค่ำใช้จ่ำย 21,219,728.55 29,059,791.62 13,638,172.07 12,869,078.83 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ 9,427,129.98 (12,502,229.04) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (12,671.47) 0.00 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 9,427,129.98 (12,514,900.51) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 9,427,129.98 (12,514,900.51) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,427,121.37 (12,514,899.26) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8.61 (1.25) 0.00 0.00 

9,427,129.98 (12,514,900.51) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,427,121.37 (12,514,899.26) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8.61 (1.25) 0.00 0.00 

9,427,129.98 (12,514,900.51) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 24

   ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.013 (0.018) 0.014 (0.016)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 715,020,835 688,832,765 715,020,835 688,832,765 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.013 (0.017) 0.013 (0.015)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 739,234,476 724,102,047 739,234,476 724,102,047 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

- 2 -



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนทีเ่ป็นของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำรองตำมกฎหมำย

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด 3 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (12,514,899.26) (12,514,899.26) (1.25) (12,514,900.51)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (655,987,276.26) 693,093,136.76 2,827.81 693,095,964.57

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด 3 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 9,427,121.37 9,427,121.37 8.61 9,427,129.98
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (690,557,989.39) 658,522,423.63 2,914.57 658,525,338.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                             (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษัทใหญ่

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ารองตามกฎหมาย

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด 3 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 (10,902,677.48) (10,902,677.48)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (666,725,818.10) 682,354,594.92

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด 3 เดือน :

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 9,850,029.14 9,850,029.14

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (688,830,621.56) 660,249,791.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                             (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

     ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 9,427,129.98 (12,502,229.04) 9,850,029.14 (10,902,677.48)

     รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

          เป็นเงนิสดรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 

              หน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (19,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 

              ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน-บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (18,942,529.93) 0.00 

              สินทรัพยต์ดับญัชี 313,292.10 779,089.25 133,972.72 0.00 

              หน้ีสินตดับญัชี 0.00 (703,850.00) 0.00 (107,000.00)

              ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,590,394.77 762,030.36 1,921,710.82 721,777.77 

              ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 114,636.08 218,653.74 113,907.03 216,446.00 

              ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 10,902.07 14,889.94 10,902.07 14,889.94 

              ดอกเบ้ียรับ (961,278.82) (1,080,329.98) (1,123,721.36) (1,079,097.10)

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง

          ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน (7,504,923.82) (12,511,745.73) (8,035,729.51) (11,135,660.87)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (713,645.25) (122,310.67) (471,165.75) (101,755.74)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 13,794.00 12,200.00 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในตน้ทุนพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 4,713,248.90 12,425,275.29 380,665.05 0.00 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีค่ำสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 368,965.22 0.00 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,000.00 (8,728.02) 0.00 (26,728.02)

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,686,435.82 69,068.81 2,775,240.47 206,101.35 

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย (40,420.57) (942,000.00) (45,420.57) 50,000.00 

              จ่ำยดอกเบ้ีย (10,902.07) (14,889.94) (10,902.07) (14,889.94)

              จ่ำยภำษีเงินได้ (110,323.60) (185,140.68) (44,607.68) (38,613.35)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (974,530.59) (1,290,470.94) (5,069,160.84) (11,049,346.57)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

                             (  นำยพิพทัธ์  วิริยะเมตตำกุล  ) (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )



- 2 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

               (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 250,000.00 0.00 0.00 

               เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (40,500,000.00) 0.00 

               เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (20,580,000.00) 0.00 0.00 0.00 

               รับช ำระเงินให้กูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

               เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัอ่ืน (39,420,000.00) 0.00 (18,000,000.00) 0.00 

               เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (51,376.77) (1,215,001.97) (47,107.47) (1,215,001.97)

               ดอกเบ้ียรับ 392,107.24 1,175,091.81 555,105.76 1,196,461.67 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (59,659,269.53) 210,089.84 (57,992,001.71) 4,981,459.70 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 

               จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (80,552.93) (76,565.06) (80,552.93) (76,565.06)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ (80,552.93) (76,565.06) (80,552.93) (76,565.06)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (60,714,353.05) (1,156,946.16) (63,141,715.48) (6,144,451.93)

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

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 152,344,370.52 221,424,186.60 127,543,772.57 196,145,366.83 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

                             (  นำยพิพทัธ์  วิริยะเมตตำกุล  ) (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )



ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/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  :  บริษทัฯ ท าธุรกิจพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

2.   หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน

2.1  เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

       งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินของกรมพฒันาธุรกิจการคา้และตามมาตรฐาน

การบญัชี  ฉบบัท่ี  34  (ปรับปรุง  2560)   เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทาง

การบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี     กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีเก่ียวขอ้ง

       งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  เพ่ือ

ให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่

เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้     อยา่งไรกต็าม    งบแสดงฐานะการเงิน    งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ดงันั้น  การใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

       งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเวน้ รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

       ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง  (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี  1  มกราคม 2561  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

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

    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ



2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต

       ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญา

ท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทัฯ

ไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

       มาตรฐานรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  15  เร่ือง  รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ก าหนดหลกัการส าคญัเก่ียวกบัการ

รับรู้รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้    โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ

ไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนด  

5  ขั้นตอน  และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  ฉบบัท่ี  15  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

       ปัจจุบนั   ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั

3.   เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม

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

สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั    หยดุประกอบกิจการ 99.99 99.99 

  บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั    ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน 99.99 99.99 

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั    พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

  บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั    ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 99.99 99.99 

3.2  ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงินลงทุน

       ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม

3.3  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั   ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

       ท่ีคลา้ยคลึงกนั

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

    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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4.   นโยบำยบัญชีทีส่ ำคญั

       งบการเงินระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัท าโดยใชน้โยบายการบญัชีและวีธีการค านวณเช่นเดียวกบังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560

5.  กำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด

       รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญั

       ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้นจ านวน 19 ลา้นบาท ไปเป็นเงิน

ลงทุนในบริษทัอ่ืน จ านวน  9.82 ลา้นบาท และเงินให้กูย้ืมระยะยาวอ่ืน จ านวน 9.18 ลา้นบาท

6.   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

       เงินสด 62,821.00 50,774.00 38,779.00 32,933.00

       เงินฝากกระแสรายวนั 60,213.11 60,213.11 10,060.00 10,060.00

       เงินฝากออมทรัพย์ 137,264,011.18 198,027,628.28 127,494,933.57 190,642,495.05

       เงินฝากประจ า 3 เดือน 14,957,325.23 14,920,108.18 0.00 0.00

รวม 152,344,370.52 213,058,723.57 127,543,772.57 190,685,488.05

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

    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       7.1  ลูกหน้ีการคา้ 3,090,432.17 3,031,290.39 2,204,706.71 2,211,081.46
       7.2  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,364,138.17 9,343,807.54 6,567,993.02 5,610,645.98

รวม 13,454,570.34 12,375,097.93 8,772,699.73 7,821,727.44

7.1  ลูกหน้ีการคา้  ประกอบดว้ย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหน้ีการคา้ 33,576,345.11 33,517,203.33 29,422,707.85 29,429,082.60
       หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (30,485,912.94) (30,485,912.94) (27,218,001.14) (27,218,001.14)

ลูกหน้ีการคา้ 3,090,432.17 3,031,290.39 2,204,706.71 2,211,081.46

       ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ 
โดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
          ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,090,432.17 3,031,290.39 2,204,706.71 2,211,081.46
          เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน 30,485,912.94 30,485,912.94 27,218,001.14 27,218,001.14

รวม 33,576,345.11 33,517,203.33 29,422,707.85 29,429,082.60

7.2  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,043,981.20 887,294.94 989,029.60 846,570.54
       ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 537,956.00 566,296.00 94,180.00 180,660.00
       อ่ืน ๆ 8,782,200.97 7,890,216.60 5,484,783.42 4,583,415.44

รวม 10,364,138.17 9,343,807.54 6,567,993.02 5,610,645.98

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
                       (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                    (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหน้ีการคา้ 100,000.00 100,000.00 
       ลูกหน้ีอ่ืน 69,518.36 83,868.34 

รวม 169,518.36 183,868.34 
       หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 

รวม 169,518.36 183,868.34 

9.  เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
          เงินให้กูย้ืม 39,350,000.00 39,350,000.00
          ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,757,667.82 1,757,667.82

รวม 41,107,667.82 41,107,667.82
          หัก  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (41,107,667.82) (41,107,667.82)

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวามคม 2560 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัยอ่ย

มีผลประกอบขาดทุนและหยดุประกอบกิจการ บริษทัฯไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวนและหยดุคิดดอกเบ้ีย

10.  ลูกหนีเ้งินมัดจ าและเงินประกนัโครงการ
(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
          10.1  ลูกหน้ีเงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดิน 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
          10.2  เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
          10.3  เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00

รวม 81,000,000.00 100,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00
          หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (81,000,000.00) (100,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00)

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและ
          เงินประกนัโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
                    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม



10.1  ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าซ้ือทีด่นิ

         ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  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  เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ

         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 กมุภาพนัธ ์2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องด าเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ จึงบนัทึก

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวน

10.3  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

       เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560  บริษทัยอ่ยไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายหุ้น และจ่ายเงินล่วงหน้าคา่เงินลงทุนให้แก่บุคคล

ภายนอกรายหน่ึง   จ  านวน   19   ลา้นบาท     เพ่ือลงทุนในหุ้นของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีอยูร่ะหว่างเจรจาเขา้ลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์   (โซล่าร์ฟาร์ม)      เน่ืองจากโครงการมีความล่าชา้ การโอนกิจการไม่เป็นไปตามเง่ือนไข  

เม่ือวนัท่ี  29  ธนัวาคม  2560     บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือแจง้ขอยกเลิกการลงทุนและเรียกเงินคืนทั้งจ  านวน  19  ลา้นบาท  

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวคม  2560  บริษทัยอ่ยไม่ไดเ้งินคืน จึงไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวน ในไตรมาส  1/2561   บริษทั

มีมติให้เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวต่อ       เน่ืองจากมีความคืบหน้า โดยไดรั้บสิทธิขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกโอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเคยตั้งไวท้ั้งจ  านวนและโอนเงินจ่ายล่วงหน้าดงักล่าวไปเป็นเงินลงทุน

ในหุ้นสามญัจ านวน 9.82  ลา้นบาท  เน่ืองจากไดรั้บโอนหุ้นมาจ านวน 294,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท ช าระแลว้หุ้นละ 

30 บาท  โดยซ้ือในราคาหุ้นละ  33.40 บาท    และส่วนท่ีเหลือไดรั้บโอนสิทธิในตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยบริษทัแห่งหน่ึง   

ซ่ึงท่ีเป็นเจา้ของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์       ไดจ่้ายช าระเงินให้แก่บุคคลภายนอกท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายช าระคา่หุ้น

ล่วงหน้า ตามหมายเหตุ  13  จ านวน 9.18 ลา้นบาท

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
                    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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11.  ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       ตน้ทุนคา่ท่ีดิน 80,356,496.68 81,718,890.61 53,714,248.06 54,279,791.61
       ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 140,598,676.91 143,949,531.88 24,276,888.44 24,092,009.94

รวม 220,955,173.59 225,668,422.49 77,991,136.50 78,371,801.55
       หัก  คา่เผ่ือจากการลดมูลคา่ (13,846,304.99) (13,846,304.99) (13,846,304.99) (13,846,304.99)

สุทธิ 207,108,868.60 211,822,117.50 64,144,831.51 64,525,496.56

       การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม กจิการ

       คงเหลือ ณ วนัตน้งวด 211,822,117.50 64,525,496.56

       เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 184,878.50 184,878.50

       ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด (4,898,127.40) (565,543.55)

       คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 207,108,868.60 64,144,831.51

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงัน้ี

ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

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

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 75,500.00            35,000.00            99.99 99.99

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

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 145,000.00 145,000.00 99.99 99.99

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
                    (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า ราคาทุนสุทธิ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ำกดั 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  ำกดั 75,499,960.00 34,999,960.00 (10,959,063.14) (29,901,593.07) 64,540,896.86 5,098,366.93
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00 160,000,000.00 160,000,000.00
บริษทั เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จ  ำกดั 14,499,800.00 14,499,800.00 0.00 0.00 14,499,800.00 14,499,800.00

279,999,720.00 239,499,720.00 (40,959,023.14) (59,901,553.07) 239,040,696.86 179,598,166.93

13. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน
       ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัอ่ืน ดงัต่อไปน้ี

ทุนที่เรียกช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ
       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลำ จ  ำกดั 600,000.00         600,000.00         20.00                  20.00                  
       บริษทั ออร่ำ ดรีม จ ำกดั 500,000.00         500,000.00         9.00                    9.00                    
       บริษทั เอสเค วนั เพำเวอร์ จ  ำกดั 100,000.00 0.00 29.40 0.00

(หน่วย : บาท)
                            งบการเงนิรวม                             งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุนเงนิลงทุน :-
       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลำ จ  ำกดั 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
       บริษทั ออร่ำ ดรีม จ ำกดั 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
       บริษทั เอสเค วนั เพำเวอร์ จ  ำกดั 30,400,000.00 0.00 0.00 0.00

รวม 215,400,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00
       หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00) (151,610,000.00)
       เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 63,790,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00 33,390,000.00

14. ลูกหนีค่้าสินทรัพย์ในบริษทัย่อย (หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       ลูกหน้ีค่ำสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 42,816,731.13 43,185,696.35
       หกั ส่วนของลูกหน้ีค่ำสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยท่ีครบก ำหนดรับช ำระภำยใน 1 ปี (1,492,553.96) (1,474,302.89)

รวม 41,324,177.17 41,711,393.46

       ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีค่ำสินทรัพยจ์ำกกำรขำยแผงโซล่ำร์เซลพร้อมอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนหลงัคำ

ให้บริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2560 ก ำหนดให้ผอ่นช ำระเป็นงวดรำยเดือน จ ำนวน 223 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนธนัวำคม 2560 และช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน

ปี 2567 โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และให้ช ำระเงินตน้รวมดอกเบ้ียงวดละไม่ต  ่ำกวำ่ 300,000 บำท 

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

                     (  นำยพิพทัธ์  วิริยะเมตตำกุล  )              (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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15. เงินให้กู้ ยืมระยะยาว

       ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2561  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืนสองแห่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัเดียวกนัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยการควบคุมร่วมกนั ตามงบการเงินรวม จ านวน  48.60 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 18.00 

ลา้นบาท  บริษทัดงักล่าวแห่งหน่ึงอยูร่ะหว่างท าโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

บริษัทฯ

       วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาให้กูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึง จ  านวน 18 ลา้นบาท  เพ่ือน าไปช าระคา่รับโอน

กิจการบางส่วนเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกิจการอีกแห่งหน่ึง โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ช าระมีก าหนดภายใน 10  ปีนบัจากวนัท่ีในสญัญา

บริษัทย่อย

       วนัท่ี  19  มีนาคม  2561  บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ห้กูย้ืมเงินแก่บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง โดยไดรั้บตัว๋สญัญาใชเ้งิน จ านวน 

21.42 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียร้อละ 7 ต่อปี  ก  าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา   3 ปี  นบัจาก

วนัท่ี 19  มีนาคม  2561 แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินกูไ้ปลงทุน บริษทัท่ีท าโครงการพลงังาน

แสงอาทิตยด์งักล่าว และสิทธิตามสญัญา

       เม่ือวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2560  บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บการโอนสิทธ์ิในตัว๋สญัญาใชเ้งิน  จ  านวน  9.18  ลา้นบาท 

ตามหมายเหตุ 10.3 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

       รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 75,540,351.60

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (634,171.13)

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 74,906,180.47

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

                            (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

 - 9 -



17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

       รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กจิการ

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 120,613,103.45 66,515,124.40

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 51,376.77 47,107.47

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (1,950,794.20) (1,282,110.25)
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 118,713,686.02 65,280,121.62

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

       รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 20,646.72

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (5,429.44)
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 15,217.28

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

เจา้หน้ีการคา้ 206,225.01 7,480.15 206,225.01 7,480.15

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,506,176.82 3,622,427.91 959,985.20 1,019,360.30

     เงินประกนัผลงาน 5,894,736.36 5,950,332.58 5,112,700.00 5,118,477.50

     อ่ืนๆ 5,906,069.80 3,246,531.53 5,181,050.18 2,539,401.97
รวม 15,513,207.99 12,826,772.17 11,459,960.39 8,684,719.92

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

                            (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

       รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ยานพาหนะ 2,698,000.00 2,698,000.00

คา่เส่ือมราคาสะสม (1,290,785.20) (1,290,785.20)

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,407,214.80 1,407,214.80

จ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี 365,820.00 365,820.00 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 487,760.00 579,215.00 

เกิน 3 ปีข้ึนไป 0.00 0.00 

รวม 853,580.00 945,035.00 

  หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (50,327.63) (61,229.70)

รวม 803,252.37 883,805.30 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 803,252.37 883,805.30

       หัก  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนด

                 ช าระภายใน 1 ปี (332,634.29) (328,438.62)

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 470,618.08 555,366.68

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

                      (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                     (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

          บริษทัฯ  จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.   2541  ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตาม

สิทธิและอายงุาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

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

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 104,839.17 819,213.96 104,174.30 810,848.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,796.91 55,401.00 9,732.73 54,936.00 

บวก   การเปล่ียนแปลงประมาณการ

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

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีบนัทึก
       ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 1,564,718.70 1,450,082.62 1,556,349.09 1,442,442.06 

22. 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

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

          บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

          รายไดค้า่เช่าและบริการ ใชร้าคาตามสญัญาท่ีตกลงกนั

          ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

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

              (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

 - 12 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลกัษณะรายการค้า

ลกัษณะความสัมพนัธ์

นโยบายในการก าหนดราคา

กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั



          รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ   กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีการคา้

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 100,000.00 100,000.00 

       รวม 100,000.00 100,000.00 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

   บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 5,000.00 5,000.00 

   บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 0.00 13,794.00 

       รวม 5,000.00 18,794.00 

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 
       สุทธิ 5,000.00 18,794.00 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้ ลดลง 31 มีนาคม 2561

   บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั

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

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,757,667.82 0.00 0.00 1,757,667.82

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

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้ืม

     ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (41,107,667.82) 0.00 0.00 (41,107,667.82)
       เงินให้กูย้ืม 0.00 0.00 0.00 0.00

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั

ลูกหน้ีคา่สินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 43,185,696.35 0.00 (368,965.22) 42,816,731.13 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 65,074.34 530,478.80 (531,034.78) 64,518.36 

       รวม 43,250,770.69 530,478.80 (900,000.00) 42,881,249.49

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

                                     (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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          รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีสาระส าคญัรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ

งวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

   บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 60,000.00 60,000.00

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 60,000.00 60,000.00

รายได-้คา่บริการ 280,373.82 560,747.67

ดอกเบ้ียรับ 0.00 6,849.32

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 180,000.00 0.00

ดอกเบ้ียรับ 530,478.80 0.00

23. ใบส าคญัแสดงสิทธิ

          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560   บริษทัฯ  มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนท่ีไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนไวใ้นปี 2558 โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและยงัไม่หมดอาย ุคงเหลือ ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 165,974,332 165,974,332
                        รวม 165,974,332 165,974,332

ในไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 1/2560 ไม่มีการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั โดยมีรายละเอียด

การครบก 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

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

               (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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24. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 9,427,129.98       (12,514,900.51)   9,850,029.14       (10,902,677.48)   
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835        688,832,765        715,020,835        688,832,765        

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.013                  (0.018)                 0.014                  (0.016)                 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
 (ปรับลดซ่ีงไม่แตกต่างจากขั้นพ้ืนฐาน) 9,427,129.98       (12,514,900.51)   9,850,029.14       (10,902,677.48)   
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 715,020,835        688,832,765        715,020,835        688,832,765        
หุ้นท่ีเสมือนเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
     ใบส าคญัแสดงสิทธิ 24,213,640.67     35,269,282.03     24,213,640.67     35,269,282.03     
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 739,234,475.67   724,102,047.03   739,234,475.67   724,102,047.03   

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 0.013                  (0.017)                 0.013                  (0.015)                 

25.  ทุนจดทะเบียน

บริษัทย่อย

    ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภาพนัธ ์2561  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามญั  จ  านวน  8.5  ลา้นหุ้น  มูลคา่หุ้นละ  10  บาท  (จ านวน 85 ลา้นบาท)   ท าให้ทุนจดทะเบียน
เพ่ิมเป็น  จ  านวน  135  ลา้นบาท  และน ามติเพ่ิมทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561 
โดยไดเ้รียกช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนหุ้นละ  3  บาท    และนอกจากน้ียงัไดเ้รียกช าระคา่หุ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้
เตม็มูลคา่หุ้นอีกจ านวน 15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุ้นๆ ละ 3.75 บาท)

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

               (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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26. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน

          ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน

ไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ   เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ี

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6.27 14.68 2.08 0.00 2.27 0.00 10.62 14.68 

ก าไรขั้นตน้ 1.37 2.15 0.11 0.00 1.63 0.00 3.11 2.15 

รายไดอ่ื้น 1.03 1.88 

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 19.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1.04) (1.95)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12.66) (14.57)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.01) (0.01)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (0.01)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 9.43 (12.51)

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 0.69 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 3.07 0.00 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 0.12 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 

รายไดอ่ื้น 1.47 1.97 

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 18.94 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (0.22) (0.14)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10.90) (12.72)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.01) (0.01)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 9.85 (10.90)

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิรวม

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม



      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์  าแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยท่ีรายละเอียด ดงัน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 48.91 49.97 0.00 0.00 69.80 70.64 118.71 120.61 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 74.91 75.54 0.00 0.00 74.91 75.54 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.24 471.60 

สินทรัพยร์วม 48.91 49.97 74.91 75.54 69.80 70.64 679.86 667.75 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 48.78 49.81 0.00 0.00 16.50 16.71 65.28 66.52 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 74.91 75.54 0.00 0.00 74.91 75.54 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.95 519.47 

สินทรัพยร์วม 48.78 49.81 74.91 75.54 16.50 16.71 674.14 661.53 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิรวม

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



27. การบริหารจดัการทุน

          วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน

ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ดงัน้ี

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.03                       0.03                       0.02                       0.02                       

28. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อย

         บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ.  2520  จากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาประเภท 7.1.1.2  กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือ 

พลงังานไฟฟ้า  และไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน  ยกเวน้ ขยะหรือเช้ือเพลิงจากขยะ  ลงวนัท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  27 เมษายน  พ.ศ. 2558  โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายอยา่งในช่วงท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัด

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า

          ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2561  และ   2560    บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง 

สญัญาเช่าทรัพยสิ์นและบริการอ่ืน จ านวน 2.75 ลา้นบาท และจ านวน 4.25 ลา้นบาท ตามล าดบั

บริษัทย่อย

          ในปี  2560  บริษทัฯ ไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงและซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยในกลุ่ม

เดียวกนัท่ีไดรั้บสิทธจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสญัญา

เลขท่ี  PV-PEA 0065/2556   ลงวนัท่ี  6  กนัยายน  2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า  995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี 

เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 

6.16 บาทต่อหน่วย

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

                   (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกจิการ 



30. คดคีวาม

          ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมี

สาระส าคญัดงัน้ี

บริษัท

          ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน  1 ราย  และอดีต

กรรมการผูจ้ดัการเรียกร้องคา่เสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมจ านวนเงินรวม  22.60 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ  ไดจ่้าย

เงินการเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานแลว้จึงไดย้ื่นคดัคา้นค าฟ้อง  ปัจจุบนัศาลแรงงานพิพากษาชดเชยคา่คา่ความเสียหาย

จ านวน  0.35  ลา้นบาท  อยูร่ะหว่างการอุทธรณ์   ส่วนคดีท่ีอดีตกรรมการผูจ้ดัการฟ้องร้องอยูร่ะหว่างการพิจารณา  และ

สืบพยานโจทก์

          ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ  ไดฟ้้องร้องเรียกคา่เสียหายจากคูส่ญัญาเพ่ือเรียก 

คืนเงินประกนั   หมายเหตุ  10.2  และเม่ือวนัท่ี  17  สิงหาคม  2559   บริษทัฯ   ไดถู้กคูส่ญัญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้อง

คา่เสียหาย จ านวน 50 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

          ณ   วนัท่ี  31  มีนาคม  2561  และวนัท่ี   31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ  ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงฟ้อง

เรียกร้องเงินคา่หุ้นส่วนท่ีเหลือ  จ  านวน  5  ลา้นบาท    ท่ีบริษทัฯ  หักไวส้ าหรับการประกนัความเสียหายหรือคา่ใชจ่้าย

ส าหรับโครงการอาคารชุดท่ี  บริษทัฯ  ไดม้าจากการซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัฯ  ไดฟ้้องแยง้กลบัเพ่ือ

เรียกคา่ความเสียหายจากโจทก ์เป็นจ านวนเงิน 44.04 ลา้นบาท  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

บริษัทย่อย

          ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีคดีฟ้องร้องกบับริษทัแห่งหน่ึงให้

จ่ายคืนคา่ด าเนินการเป็นตวัแทนในการจดัหาศิลปินเกาหลีท่ีมีช่ือเสียงมาแสดงคอนเสิร์ต   ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินคา่

ด าเนินการเป็นตวัแทนไปแลว้บางส่วน   จ  านวน   1.90   ลา้นบาท     เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจึงไม่

สามารถจดัแสดงคอนเสิร์ตได ้โดยบริษทัตวัแทนดงักล่าวฟ้องแยง้ว่า ไม่ไดผิ้ดสญัญาเน่ืองจากไดด้ าเนินการตามสญัญา     

ครบถว้น จึงไม่คืนเงินพร้อมเรียกร้องคา่ด าเนินการส่วนท่ีเหลืออีก 1.88 ลา้นบาท โดยศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัฯ   

จ่ายช าระ    บริษทัยอ่ย    จึงไดบ้นัทึกตั้งคา่ด าเนินการท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมทั้งจ  านวน   ปัจจุบนั   บริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างรอฟังค า

พิพากษาศาลฎีกา

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

                   (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น   คร้ังท่ี   1/2561   เม่ือวนัท่ี  19   เมษายน  2561    ท่ีประชุมบริษทัยอ่ย 

ตามหมายเหตุ 25 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 135 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 177 ลา้นบาท 

(17,700,000  หุ้น)   โดยออกหุ้นสามญัใหม่  จ  านวน  4,200,000  หุ้น  มูลคา่หุ้นละ  10  บาท    บริษทัฯ   ไดด้  าเนินการ

ไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561

32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

         งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2561

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

                   (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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