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ช่ือบริษัท    :  ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

Company Name   :  Asia Corporate Development Public Company Limited  
And has changed its name to Green Resources Public Company 
Limited  On January 28, 2016 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนิน 
     ธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เล่นเกมส์ธุรกิจ 
     ใหบ้ริการเกมส์ออนไลน์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจบริการ 
     ทางการตลาดและการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

Business Description  :  Company and subsidiary operate local business and operate 
 main business of manufacturing and distributing gaming 
 equipment, online game service, real estate business, and 
 marketing, advertising, and public relations service business 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่   :  405  ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
Head Office   :  405 Bond Street Road, Bangphood Sub-district, Pakred District, 
     Nonthaburi Province 11120 

เลขทะเบียนบริษัท    :  0107548000587 
Company Registration  :  0107548000587 

ผู้สอบบัญชี   : บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  
     87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ เพลส  

ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2205-8222 โทรสาร 0-2634-3339 

 AUDITORS   : Grant Thornton Limited 
87/1 18th Floor Capital Tower , All Seasons Place, Wireless Road 
Lumpini Pathumwan Bangkok 10330  
Tel. 0-2205-8222 Fax.  0-2634-3339 

นายทะเบียน   : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก              
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

ข้อมูลจ าเพาะของบริษทั / CORPARATE PROFILE 
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 SHARE REGISTRARS  : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
      93 The Stock Exchange of Thailand Building,  
      Rachadepisek DinDaeng, Bangkok 10400 

 จดัตั้ง    : 7 มกราคม 2535 
 INCORPORATE   : January 7, 1992 

 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 8 ธนัวาคม 2548 
 SET LISING   : December 8, 2005  

ทุนจดทะเบียน   : 1,149,760,250.00   บาท  
Authorized Capital  : 1,149,760,250.00   baht  

ทุนเรียกช าระแล้ว   : 585,496,058.00  บาท 
Paid-up Share Capital  : 585,496,058.00 baht 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 
  2556 2557 2558 
 

ข้อมูลทางการเงิน 
รายไดร้วม   89.60 51.43   40.50 
ก าไรขั้นตน้   (24.41) (0.35) (2.32) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (99.58) (82.38)              (113.45)  
สินทรัพยร์วม  397.98 303.72               761.84       
หน้ีสินรวม    25.92 12.98                 66.08 
ส่วนของผูถื้อหุน้   372.07 290.74              695.75 
ทุนจดทะเบียน                                                1,275.00 1,275.00           1,149.76 
ทุนช าระแลว้   397.41 398.46              585.49 
       

อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราก าไรสุทธิ (%)   -111.14%    -160.17% -280.11% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)     -29.55%      -24.86% -  23.00% 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วม (%)    -27.53%                   -23.48% -  21.29% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)       58.56       31.72 -  547.63 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั)       51.14       92.92    142.53 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)        0.07         0.07        0.09 
 

ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้      (0.27)         (0.15)     (0.25) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้         1.00           1.00      1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี         0.94           0.73      1.19 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

เศรษฐกิจในรอบปี 2558  ท่ีผ่านมายงัคงเติบโตในระดบัต ่า เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  และการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจในประเทศจีน  ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ ๆ การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย ์ยงัคง
ชะลอตวัจากอุปทานส่วนเกินท่ีสะสมมาจากช่วงปีก่อนหนา้น้ี  บริษทั ยงัคงตั้งใจ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจพลงังานทดแทนและการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ใหมี้คุณภาพและบริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
อย่างต่อเน่ือง  ด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท  ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์ สุจริต และ            
มีคุณธรรม  ตามหลกัการบรรษทัธรรมาภิบาล (Good Government) จะท าใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 

 ในปี 2559  บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนช่ือบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท          
กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2559  และได้เข้าบริหารบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด                  
อย่างเบ็ดเสร็จ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม  2559  และรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายห้องชุดคอนโดมิเนียมออริจินส์  บางมด-พระราม 2        
ในไตรมาสแรกของปี 2559  อนัจะมีผลท าให้บริษทับริหารโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะ
สนบัสนุนใหบ้ริษทัอยูใ่นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อนัเป็นธุรกิจท่ีมีความมัน่คงและยัง่ยืน  
ส่วนการพฒันาโครงการตกัสิลา ไดมี้การปรับปรุงและตกแต่ง (Renovate) ใกลเ้สร็จแลว้สมบูรณ์  บริษทั จึงไดป้ระสานงานเป็น
พนัธมิตรกบัหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคราม และสหรกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่าย
หอ้งชุดในโครงการตกัสิลา  ซ่ึงคาดวา่จะท าใหก้ารจ าหน่ายหอ้งชุดโครงการน้ีบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยเร็ว  อีกทั้ง  รัฐบาลมีนโยบาย
ชดัเจนท่ีจะเป็น  ผูล้งทุนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา  โดยจะเร่ิมด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 
2559 ท าให้การเดินทางสู่ภาคอีสานสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภยั  และประหยดั  อนัเป็นปัจจัยกระตุน้เศรษฐกิจภาคอีสานให้
เจริญเติบโตและขยายตวัเป็นวงกวา้ง  จึงส่งผลดีต่อโครงการตกัสิลา 

 ส่วนธุรกิจพลงังานทางเลือก  บริษทัได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังาน
ทางเลือก เป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละเสริมความมัน่คงย ัง่ยนืให้แก่บริษทัเน่ืองจากธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  เป็นธุรกิจท่ีมี
ศกัยภาพและความเจริญเติบโตค่อนขา้งสูง  ซ่ึงตามขอ้มูลมีการผลิตพลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึนในอตัราเกือบเท่าตวัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา  ดว้ยเหตุผลท่ีว่ามีการเพ่ิมข้ึนของการใชพ้ลงังานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในอตัราส่วนท่ีกา้วหน้า ประกอบกบั
รัฐบาลได้มีนโนบายส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองพลงังานทดแทน  ทั้ งน้ี เพ่ือความมัน่คงทางด้านพลงังานของประเทศใน
อนาคต 
 สุดทา้ยน้ี  บริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น  ผูร่้วมทุน ลูกคา้ พนักงาน  สถาบนัการเงิน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทุกท่าน      
ท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนุนการด าเนินการของบริษทัดว้ยดีเสมอมา  คณะกรรมการบริษทั จะก ากบัดูแลให้บริษทัด าเนินงานดว้ยหลกั
จรรยาบรรณและบรรษทัธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน  และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัให้
เจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

  
 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 
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1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

“ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทั ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

 พนัธกจิ 

1. มุ่งมัน่เป็นบริษทั ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพและมีอตัราการเติบโต 

2. มุ่งมัน่สร้างองคก์รสู่ความเป็นมืออาชีพในการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อสงัหาริมทรัพย์

ท่ีมีรายไดจ้ากทรัพยสิ์น (Income property) เช่น ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ / Service Apartment / โรงแรมท่ีมีกระแสรายได้

รวมถึงโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ  

3. มุ่งมัน่สร้างสรรค ์โครงการอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

4. มุ่งมั่นสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด Green  & Clean Energy  Business เพื่อสร้างกระแสรายได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

5. ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั 

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคก์ร เป็น 1 ใน 10 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเนน้คุณภาพ
และเนน้กระแสรายไดสู่้องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย 

เป็นผู ้น าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และสร้างองค์กรสู่การด าเนินธุรกิจพลังงานสะอาด Green  & 
Clean Energy Business   เพ่ือสร้างกระแสรายได ้ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บริษทัไดป้รับเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สันทนาการ ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นปาเป้า
อิเลคทรอนิกส์ โต๊ะพูล โต๊ะฟุตบอล และโต๊ะไฟร์บอล ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมของตลาดน้อยลงมาสู่ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยมุ่์งเนน้พฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด คอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัโดยเฉพาะ
ในเขตจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางการศึกษา เพ่ือรองรับการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community)  บริษทัจึงมุ่งมัน่เพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงและความผนัแปรของรายได ้เพ่ิมก าไร รวมถึงเกิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงยึดนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อีกทั้งสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด 
Green & Clean Energy Business   เพื่อสร้างกระแสรายไดท่ี้มัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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 กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

มุ่งเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภท บา้นและคอนโดมิเนียมในต่างจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางทางด้านการศึกษา     
เป็นท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ แห่ง ท่ีมีการพฒันาอาคารเรียนเพื่อขยายสาขาในอนาคต รองรับกระแสการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558  ท่ีมองเห็นวา่ภาคอีสานเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีจะเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพ่ือนบา้นในอนาคต และมี แนวโน้มท่ีจะเกิดการลงทุนของภาครัฐ ในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ทั้งการขยาย
เสน้ทางรถไฟใหม่ การปรับเสน้ทางรถไฟเดิมเป็นแบบทางคู่ และมอเตอร์เวย ์

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ / Service 
Apartment / โรงแรมในจงัหวดัหวัเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวเป็นหลกั 

 แผนงานในอนาคตเพือ่การขยายธุรกจิของบริษัท 

 เน่ืองจากบริษทั กรีน รีซอร์ส เซส จ ากดั (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ และมีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารชุด
ใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดงัน้ี 

ธุรกจิด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(เดิม)  โครงการร็อคเซีย ซ่ึงก าลงัพฒันาโครงการ และมีการรับรู้รายได้บางส่วนเม่ือไตรมาสท่ี 4 ของ        
งบการเงินรวมประจ าปี 2558 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(ใหม่) โครงการ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จ านวน 371 ห้องชุด คาดการณ์วา่จะโอนอาคารชุด
ใหก้บัลูกคา้ไดพ้ร้อมรับรู้รายไดช่้วง ไตรมาส 1 ของปี 2559   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนใหม่ภายในอนาคต คณะกรรมการบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงิน อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ
ต่างๆ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

ธุรกจิพลงังาน 

ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ ธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, พลงังานน ้ า เป็น
ตน้ ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าว
น่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน และมีความพยายามท าใหก้ลุ่มอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตข้ึนตามไปดว้ย เป็นการ
ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ ใหม้ากข้ึน และขยายฐานธุรกิจใหส้ามารถมีศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจใน
อนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ข้ึน เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจภายในอนาคต 

ธุรกจิอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงิน อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ ท่ีจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์และ
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  (เปล่ียนช่ือจากบริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั 

(มหาชน) )  (“บริษทั”) เดิมช่ือ บริษทั ไมดา้ อุตสาหกรรม  จ ากดั 
จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอกล าโพง 

และตูล้  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพื่อใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไมต้ามค าสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการในประเทศเป็น
หลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลเอ้ียวศิวิกูล และนายธเนศ   ดิลกศกัยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 30 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้น
เดิม เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 
 ในปี 2545 บริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer :  OEM”) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ท่ีมีการใช้ช้ินส่วนท่ีท าจากไม้เป็น
ส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โตะ๊พลู (Pool Table) และโตะ๊ฟตุบอล (Soccer Table) 
เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกคา้จะน าไปจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 
(Distributor) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Agent) และผูป้ระกอบการ (Operator) ของลูกคา้อีกทอดหน่ึงภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง 
 ในเดือนธนัวาคม ปี 2547 บริษทัตกลงร่วมทุนกบั MMC โดยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 240 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10  บาท เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ฝ่ายไทยจ านวน 12.6 ลา้น
หุน้ และ MMC จ านวน 8.4 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท และไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเพ่ิม 
ท าใหบ้ริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัส้ินปี 2547 เป็นจ านวน 82.50 ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้มติลดทุนจดทะเบียนจ านวน 40 
ลา้นบาท จากเดิม 240 ลา้นบาท เหลือ 200 ลา้นบาท พร้อมทั้งไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ท า
ให้ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMC ถือหุ้นเป็นจ านวน 13 ลา้นหุ้น และ 7 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMCไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะน าหุ้นจ านวน 44.57 
ลา้นหุ้น และจ านวน 24 ลา้นหุ้น ตามล าดับ รวมเป็น 68.57 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เขา้ฝากในบัญชี Lock up กับ
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นหุ้น) ในกรณีท่ีผูร่้วมทุน
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการขายหุ้นของตนออกจากบญัชี Lock up จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงท่ีจะ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ายให้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ (240 
ลา้นบาท) 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 บริษัทได้น าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนจ านวน 170 ลา้นบาท ดังกล่าวขา้งตน้ ไปซ้ือท่ีดิน
ประมาณ 4 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน และซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีกประมาณ 17 ไร่  เพ่ือรองรับการก่อสร้างในส่วนการขยายโรงงาน และ
คลงัสินค้าจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และได้ท าสัญญาซ้ือตราสินคา้ “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่อท าให้
บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้
ตราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ ประเทศต่างๆ ในทวปีอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พ้ืนท่ีท่ีบริษทั
ไดรั้บสิทธิในการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ “Medalist” จะ
รวมเรียกวา่ “Territory” ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัคงเป็นสิทธิของ MMC ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในทวปีอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศ
จีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกวา่ “Non-Territory”) ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่าย 
สินคา้ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน เน่ืองจากจ าหน่ายไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่ตอ้งขายผ่าน MMC ดงัเช่นใน
อดีต 
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 นอกจากน้ี บริษทัได้ท าสัญญาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) กบั MMC โดยก าหนดให้ MMC 
ช่วยท าการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจ าหน่ายเชิงรุกส าหรับเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ี Territory เช่น การส่งมอบรายช่ือ สถานท่ีติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกคา้ให้กบับริษทั                   การประสานงาน
ใหบ้ริษทัไดติ้ดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน Territory เป็นตน้ ซ่ึงท าให้บริษทัไดป้ระโยชน์จาก
การเรียนรู้ดา้นการตลาด และช่วยเสริมความสามารถในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางหน่ึง 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมทั้ งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 250 ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 50 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจ านวน 40 ลา้นหุน้ และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะเสนอขายให้กบักรรมการ และพนกังานของบริษทัจ านวน 10 ลา้นหุ้น และมีมติให้น าหุ้นสามญัของบริษทั
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ116.66 
บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
 ในระหวา่งปี 2549 - 2550 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 250 
ลา้นบาท 
 ในปี 2550 บริษทั MMC ไดม้อบสิทธิการขายในส่วนของประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ให้กบัทาง
บริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสิทธิในการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดงักล่าว โดย MMC สัญญาวา่จะไม่ประกอบธุรกิจท่ี
แข่งขนักนัในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
 ในปี 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 375 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (MME-W1) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 250 ลา้นบาท 
 ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหโ้อนเงินลงทุนบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วชิัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และพฒันา
เวบ็ไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสายโทรศพัท์ เกมส์
ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 ในปี 2553 บริษทัลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
 ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาก 375 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจากการส ารอง
ไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรุ่นท่ี 1 (MME-W1) 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.00 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอก
สถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
2.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิงเสียง ขอ้ความ 
ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภทในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
ของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ือง การบุกรุกท่ี
สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน 
จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ 140  ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 



 
 

รายงานประจ าปี 2558          

 

 GREEN   9 
 

 ในปี  2556  ช่วงเดือนเมษายน  บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556  เพ่ือเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จ านวน 1,025  ลา้นบาท จากเดิม  250 ลา้นบาท  รวมเป็น 1,275 ลา้นบาท  โดยออกหุน้สามญัจ านวน 
1,025 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้ละ 1.00 บาท   เพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  รับรองการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  จ านวน 100 ลา้นหุน้   
 2.  รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 ( MME-W2) จ านวน 175 ลา้นหุน้ 
 3.  รองรับการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private  Placement) จ านวน 500 ลา้นหุน้ 
 4.  รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 3 ( MME-W3) จ านวน 250 ลา้นหุน้ 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทั ไดมี้การลงทุนในธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อโครงการ  “The Impress”  มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ลา้นบาท  ตั้งอยู ่ ณ  ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจหลกัดา้นการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเดิมท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนัทนาการ เช่น ตูป้าเป้าอิเลค็ทรอนิคส์  โตะ๊พลู ฯลฯ 

 ในปี  2556 บริษทัไดพิ้จารณาจ าหน่าย บริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจ านวน มูลค่า 1.2 
ลา้นบาท เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผ่านมาบริษทัดงักล่าวยงัไม่มีการด าเนินงานใดๆและ ในเดือนกนัยายน ปี 2556  บริษทัฯไดมี้การ
บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั จ านวน 17.8 ลา้นบาท  เน่ืองจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและปัญหาจากการลงทุนพฒันาระบบออนไลน์ของบริษทัดงักล่าวเกิดขอ้ผิดพลาด และบริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเคร่ืองเล่นสนัทนาการ ซ่ึง บริษทั  เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั ตอ้งอาศยัการจ าหน่ายผลิตภณัฑค์วบคู่
ไปกบัสินคา้ดงักล่าว ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 
17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ  17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 

 ระหวา่ง ปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 4  ตุลาคม 2556  เพ่ือขอมติผูถื้อหุน้ร่วมพิจารณาอนุมติั
การเปล่ียนแปลงท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท  พร้อมการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลกั จึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย  คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท์  จ ากดั(มหาชน)  เพื่อให้เหมาะสม
กบัธุรกิจ ณ ปัจจุบนั 

 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นท่ีดินเปล่า ในเขตจงัหวดั มหาสารคาม(หลงั
ร้ัวมหาวทิยาลยัมหาสารคาร) จ านวน 2 แปลง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 17  ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากบั 152,000,000 บาท (หน่ึง
ร้อยห้าสิบสองลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัโดยค านวณจากงบการเงินรวมของ
บริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นว่าเพ่ือน าท่ีดินดงักล่าวไปพฒันาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย ์และ
ผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคาม มีการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล จะท าให้มหาสารคาม มีความเจริญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี 
(AEC) 
 ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯไดพิ้จารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดิ อิมเพลส ตั้งอยู ่ ณ  
ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม จ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว ดว้ยมูลค่าส่ิงตอบแทน 144,280,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสอง
แสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงมีราคาประเมินอยูท่ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดร้อยห้า
สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ สาเหตุในการจ าหน่ายโครงการดงักล่าวต ่ากวา่ราคาประเมินเน่ืองจากบริษทัฯ มีความตอ้งการจะน าเงิน
ลงทุนในโครงการอ่ืนๆของบริษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหนา้ การขายชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ และตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมอีกมาก 
ทางบริษทัพิจารณาแลว้ใหด้ าเนินการขายโครงการออกในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสียหายต่อบริษทัฯ  
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 ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557  เพื่อขอมติผูถื้อ
หุ้นร่วมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ด าเนินงาน ฯลฯ โดยผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามวาระต่างๆท่ี ไดข้อร่วมพิจารณา 

บริษทัฯ ไดจ้ดังาน Grand Opening โครงการตกัสิลา ณ จงัหวดัมหาสารคาม เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับท่ีดี  สรุปการเปิดจองโครงการตกัสิลามีทั้งหมด 300 ห้องชุด จ านวนห้องท่ีจอง ณ วนัเปิดตวัโครงการ 101 หอ้งชุด เหลือ 
199  หอ้งชุด (ท่ียงัไม่มีการจอง) 

ช่วงปลายปี 2557 บริษทัฯ ไดพิ้จารณายกเลิกการซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงซ่ึงบริษทัไดมี้การวางมดัจ าในปี 2556  เน่ือง
ดว้ยบริษทัฯ ยงั มีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงการตกัสิลาคอนโดมิเนียม ท่ีมีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท  (สองร้อย
สามสิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพฒันาและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัในปัจจุบนัสภาพ
เศรษฐกิจและตลาดอสงัหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัและมีความผนัผวน นอกจากน้ีหากบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการรับโอนท่ีดิน
ทั้ง 2 แปลงดงักล่าวไดภ้ายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 น้ี บริษทัฯ จะถูกริบมดัจ าเป็นจ านวน 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกลา้นบาท
ถว้น) ดงันั้นเพ่ือมิใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรับภาระทางการเงินจากการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมจ านวนมากในการรับโอนท่ีดิน
และเพื่อมิให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียเงิน  มดัจ า ในท่ีดินดงักล่าวการโอนขายสิทธิในเงินมดัจ า ให้แก่บุคคลอ่ืนจึงเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาโอนขายสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 
 ในตน้ปี 2556 ผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนัทนาการ เร่ิมมีความนิยมลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสนิยมในปัจจุบัน 
ผู ้บริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยเล็งเห็นว่าธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยก์ าลงัอยูใ่นกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัซ่ึงยงัสามารถขยายการ
ลงทุนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โครงการร็อคเซีย เป็นคอนโดมีเนียม ใน
จงัหวดัมหาสารคาม โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 211 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจ ดา้นอสังหาริมทรัพย์
แทนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสันทนาการ  แต่ในการเปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่ บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความ
เส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์ ความช านาญ ในธุรกิจน้ี รวมถึง 
ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของลูกคา้เป้าหมาย เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีช่ือเสียงในกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง เร่ิมตั้งแต่การลงทุนซ้ือท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน การก่อสร้าง และการขาย กิจกรรม
ต่าง ๆ ลว้นตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมากจนกวา่บริษทัจะไดรั้บช าระเงินส่วนใหญ่ของมูลค่าขายในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

3. การแข่งขนัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยค์่อนขา้งสูง 
4. การรับรู้รายได ้เน่ืองจากธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยมี์เง่ือนไขของระยะเวลาการลงทุนในระยะแรกของ

การด าเนินธุรกิจท าให้บริษทัยงัไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวซ่ึงจะส่งผลกระทบในดา้นความ
น่าเช่ือถือของนกัลงทุน 

5. ความไม่ต่อเน่ืองของรายได ้ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนค่อนขา้งจะชา้กวา่ธุรกิจเดิม 
โดยปกติบริษทัจะมีรายไดต้่อเม่ือก่อสร้างสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จไดต้ามก าหนด หากโครงการมีความ
ล่าชา้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ ไดเ้น่ืองจากการรับรู้รายไดจ้ะตอ้งข้ึนอยูก่บั
การก่อสร้างท่ีเป็นไปตามก าหนดการ  

  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้มาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 
1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งผู ้ท่ีท าหน้าท่ี เป็นผู ้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผู ้ควบคุมโครงการ (Project 
Engineer) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากบริษทัไม่มีบุคลากรดงักล่าวอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ ดังนั้นบริษทัจึงมีนโยบายในการสรรหาและพฒันา
บุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือเขา้มาปฏิบติังาน และพฒันาโครงการและบริการท่ีมีคุณค่า เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
แทจ้ริง อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) และความส าเร็จทางธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต 

2. ด าเนินการจัดสรรเงินลงทุนในการด าเนินการดังกล่าวไวอ้ย่างเหมาะสม โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
รวมทั้งไม่มีนโยบายในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เพ่ือลดปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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3.  มีนโยบายในการพฒันาโครงการท่ีบริษทั มีประสบการณ์ มีความช านาญ และเป็นท่ียอมรับของ กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นอนัดบัแรก ขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาวิจยัและวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี การส ารวจวิเคราะห์โครงการของผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเดียวกนั 
และการประเมินศกัยภาพของท าเลในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถพฒันาโครงการและบริการ 
น าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจต่อไป 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างใหง้านมีคุณภาพยิง่ข้ึน และแลว้เสร็จทนัตามก าหนดเพ่ือให้
พร้อมส่งมอบและเป็นท่ีพอใจของลูกคา้เจา้ของงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมตน้ทุนให้อยูใ่นงบประมาณ
ควบคู่กนัไป    รวมทั้งมีการวางแผนเก่ียวกบัโครงการใหม่ๆเพ่ือใหก้ารรับรู้รายไดข้องธุรกิจเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงแก่บริษทั  

 3.2 ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยมืระยะส้ัน 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบับริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั จ านวน 13.7 ลา้น
บาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ และโครงการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ออนไลน์ของบริษทัยอ่ย  และในปี 2556 บริษทัไดมี้
การอนุมติัวงเงินกูร้ะยะสั้นให้กบับริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั จ านวน 35 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนในการด าเนินงาน โดย บริษทั บูสท ์
พลสั จ ากดั มีการเซ็นต์สัญญากบับริษทัหน่ึงในประเทศเกาหลีเพ่ือร่วมกนัจดัการแสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม       
ปี 2556 แต่เน่ืองจากสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้นท าให้ตอ้งเล่ือนการจดังานตามแผนงานดงักล่าวออกไป ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั 
บูสท ์พลสั จ ากดั ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานตามแผนงานดงักล่าว คาดวา่จะส าเร็จไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้ เน่ืองจากบริษทัมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถในการด าเนินงานดงักล่าว 
 นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการให้ความส าคญัในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้
เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการ
ช าระหน้ีและดอกเบ้ียใหแ้ก่ บริษทัตามก าหนด บริษทัจึงคาดวา่ไม่น่าจะมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย    

3.4 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
 บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มกัจะถูกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ หรือการตีความ หรือขอ้บังคบัทาง
กฎหมาย บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง ซ่ึงท า
ใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจสูง 
 บริษทัจึงมีการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการจดัตั้งคณะท างานจากหลากหลายหน่วยงาน ท่ีมีความสามารถเพ่ือ
รับผิดชอบ ในการจดัเตรียมขอ้มูลส าคญั ส าหรับลูกคา้และหน่วยงานต่างๆ 

3.5  ความเส่ียงด้านต้นทุนในการพฒันาโครงการ  
ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน   หากบริษทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อแผนการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัได ้ 

อย่างไรก็ดี  บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ี ด้วยการระดมทุนด้วยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  เพราะบริษัทไม่มี
นโยบายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นการลดปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกับบริษทัเป็นบริษัทท่ี           
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ท าให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทั
ลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมีประสบการณ์ในธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  จึงเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทั จะสามารถจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการพฒันาโครงการต่างๆ  ใหป้ระสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3.6 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่คุีณภาพ 
ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  บุคลากร  ผูรั้บเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาดดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงท าให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัจา้งบุคลากร  ผูรั้บเหมา
และแรงงานดงักล่าวไดใ้นบางช่วงเวลา  จึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ ไดต้ามคุณภาพ 
ระยะเวลา และตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุน้ีเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไดใ้นบางช่วงเวลา  

อยา่งไรก็ดี  บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการสรรหา และพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญ  รวมตลอดถึงสรรหาผูรั้บเหมาและแรงงาน  ผูอ้อกแบบ วศิวกรท่ีปรึกษา  วิศวกร  ผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความช านาญท่ี
จะสามารถด าเนินงานพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพท่ีดี ไดม้าตรฐาน แลว้เสร็จทนัเวลา และอยูใ่นระดบัราคาท่ีแข่งขนัใน
ท้องตลาดได ้  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีผูจ้ดัการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เขา้ไปตรวจและ
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาและแรงงานแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูรั้บเหมาและแรงงานดว้ยการคดัเลือกผูรั้บเหมาและแรงงานท่ีมีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบับริษทัมาอยา่งยาวนาน  
ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมาและแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ท้ิงงาน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

3.7 ความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา  ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัและเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งโครงการก่อสร้าง

ของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตวัและเติบโตข้ึนเช่นเดียวกนั  จึงเป็นเหตุผลท าให้ราคาวสัดุก่อสร้างหลายรายการมีการ
ปรับราคาสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นการประมาณการตน้ทุนและการก าหนดราคา  
เพราะธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัของการพฒันาโครงการ คือ วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  ปัจจยัเหล่าน้ี
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัในอนาคตได ้   

อย่างไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการ จดัซ้ือจดัจา้งและสรรหาวสัดุท่ีมีคุณภาพ  จากแหล่งผูผ้ลิต
โดยตรง และไดน้ าระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เขา้มาใชใ้นขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซ่ึงเป็น
เทคนิคท่ีท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างได ้แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐาน และบริษทัจะมีการก าหนดมูลค่า
งานตามสญัญาไวเ้ป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวสัดุ รูปแบบ ปริมาณ ขนาด และลกัษณะของผลงานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน (BOQ) ท าใหส้ามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างลงได ้

3.8 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทอสังหาริมทรัพย ์มักจะถูกผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎกระทรวงท่ี

เก่ียวขอ้ง บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบรุนแรงอยา่งมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นฯลฯ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดข้ึน ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดท้ าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดด้ าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

3.9 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถในการ

ช าระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้ นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร 
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ทางบริษทัจะมีการจดัท าสัญญาท่ีรัดกุม ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสัญญา ทางบริษทัก็จะ
เร่งด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 

3.10 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงิน
ใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

3.11 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเจา้หน้ีสญัญา

เช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

3.12 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 
 

การจดัการความเส่ียงในการลงทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

บริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกูเ้พ่ือ
ปรับโครงสร้างหน้ี หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
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4.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

 

ช่ือบริษัท   :  ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)      
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกั 
ในการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยผ์ลิตและธุรกิจบริการทางการตลาดและการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  :  405  ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

เลขทะเบียนบริษัท   :  0107548000587 

Home Page   :  http://www.greenresources.co.th 

โทรศัพท์   :  0-2504-5235-41 

โทรสาร    :  0-2504-5243 , 0-2504-5245 

ทุนจดทะเบียน  : 1,149,760,250 บาท 

ทุนช าระแล้ว  :    585,496,058  บาท 
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5. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
 5.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  วนัท่ี 30 เมษายน 2556 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุน บริษทัฯ ข้ึนอีก 1,025,000,000 
บาท  รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเป็น 1,275,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,275,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2556  มีการออกจ าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  100,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาทให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 2.5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพ่ิมเป็น 
350,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  350,000,0000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ACD-W2 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังแรก มีผูใ้ชสิ้ทธิ 19 คน และ 1 บริษทัจ ากดั จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 13,210,050 หน่วย 

เปล่ียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 13,210,050 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน

จาก 350,000,000 บาท เป็น 363,210,050 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W2 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 161,749,282 หน่วย 

  ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯให้แก่            

นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนกัลงทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั  จ านวน 34,200,000 หุ้น ราคา

เสนอขายหุน้ละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้เพ่ิมเป็น 397,410,050 บาท คงเหลือหุ้น

ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรให้แก่นักลงทุนฯจ านวน 465,800,000 หุ้น  บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวนทั้งส้ิน 1,275,000,000 บาท และทุนจด

ทะเบียนช าระแลว้จ านวน 397,410,050 บาท 

  เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ได้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ACD-W2 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 มีผูใ้ช้สิทธิ 7 คน และ 1 บริษทัจ ากดั จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 1,050,200 หน่วย 

เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน

จาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W2 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 160,699,082 หน่วย 

  ณ วนัท่ี 11 ธันวาคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวนทั้ งส้ิน 1,275,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 398,460,250 บาท 

จากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดรั้บมติจากผูถื้อหุ้นอนุมติัให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 
698,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบ
สามล้านส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็น 
1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
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(1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน  199,230,125 หุ้น สัดส่วน 2 : 1  
ราคาขายหุน้ละ 3 บาท 

(2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 1 หุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย จ านวน 199,230,125 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ 

(3)  รองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนซ่ึงออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวน 170,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้ในราคาไม่ต ่ากวา่ 4.50 บาท 

(4) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จ านวน 5,000,000 หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเสนอขายทั้งหมดจ านวน 568,460,250 หุน้ โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 170 ลา้นหุน้ และเสนอออกหุ้นเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดจ านวน 
398,460,250 หุน้ โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) จ านวน 199,230,125 หุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั (“ACD-W4”) จ านวน 199,230,125 หุ้น ซ่ึงตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิของ 
ACD-W2 ตอ้งปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของ ACD-W2 ตามขอ้ 4 (ข) ซ่ึงระบุวา่ เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุ้นสามญัท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” และขอ้ 4 (ค) ซ่ึงระบุว่า เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยท่ีราคา
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ หุน้สามญัท่ีออกใหม่ หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR/XW ส าหรับกรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัแก่บุคคลทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั ตามแต่กรณี  

เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิไดร้ะบุวา่บริษทัฯ ตอ้งปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ(“ACD-W4”) โดยมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (“ACD-W4”) ท่ีออกใหม่ หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR/XW 
ซ่ึงไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ในระหว่างปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ACD-W4) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 50,100 หน่วย เพ่ือซ้ือหุ้น
สามญั จ านวน 50,100 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 50,100 บาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 จ านวน 165,974,332 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (ACD-W2) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 16,271,015 หน่วย  เพ่ือซ้ือหุน้
สามญั จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 20,961,276 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 144,428,067 หน่วย ซ่ึงครบก าหนด
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
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ระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ้น       
ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จ านวนหุน้
ท่ีจองทั้ งหมด  166,024,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33%  ของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้ งหมด จ านวนเงินท่ีได้รับทั้ งหมด 
498,073,296 หุน้ ขอ้มูลดงักล่าว ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 ซ่ึงมีทุนช าระแลว้คิดเป็น  581,229,485  บาท 

ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น 

585,496,058 บาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวนทั้ งส้ิน 1,149,760,250 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 585,496,058 บาท 

      5.2   ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น                 จ านวนหุ้น                             สัดส่วน(%) 

 กลุ่มครอบครัวศิริพนิชสุธา    
1. นาย สนัน่ ศิริพนิชสุธา 38,300,000  6.541 
 น.ส. อาภากร ศิริพนิชสุธา 54,000 0.009 
 น.ส สุวรรณา ศิริพนิชสุธา 9,190 0.002 
 รวมจ านวนหุ้นของกลุ่มครอบครัวศิริพนิชสุธา 38,363,190 6.552 
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,823,800 3.898 
3. นาย พิสุทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ 19,235,000 3.285 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 15,052,511 2.571 
5. น.ส. พรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 14,227,200 2.430 
6. นาง ภทัรภร ลิมปนวงศแ์สน 12,417,800 2.121 
7. นาย อรรถรัตน ์ ลีลาภทัร์ 11,464,450 1.958 
8. นาย ณฐัวฒ์ิุ ลอ้มสุข 10,029,400 1.713 
9. นาย ชุน เฉิน 9,959,800 1.701 
10. MEDALIST MARKETING CORPORATION 8,000,000 1.366 
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 423,922,907 72.406 
 รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 585,496,058 100 
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 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้        
นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น 
ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2550     
โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2558 บริษทัฯ ไดง้ดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน
สะสม  ส่วนบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัแม่ในขณะน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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7. โครงสร้างการจัดการ 

 7.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558   =    ประชุมท้ังหมด 24 คร้ัง  

หมายเหตุ  :  กรณีกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคัญท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และบางท่านอยู ่ 
ต่างประเทศ 

 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

 
ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

วนัทีก่รรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/2/57 24 24 
2.นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานบริษทั แต่งตั้ง  13/2/57 24 24 
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้ง  5/2/58 24 22 

4.นายวจิิตร  ค าภูมี กรรมการ 
แต่งตั้ง  1/3/57 
ลาออก 27/2/58 

24 2 

5.นายสมเกียรติ  พิมลดานนท ์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 1/3/57 
ลาออก 29/1/58 

24 0 

6.รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

24 3 

7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

24 2 

8.นางภวญัญา  กฤตชาติ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 5/2/58 
 

24 21 

9.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  13/2/58 24 19 

10.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ แต่งตั้ง  27/2/58 24 1 

11.นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 10/4/58 24 6 

12.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 24 2 
13.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 24 17 
14.นางสาวกรวรรณ ใจวนัดี 1 กรรรมการ แต่งตั้ง 23/02/59 24 0 

15.นายสิน  เอกวศิาล 2 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 23/02/59 24 0 
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            1,2    เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้ งกรรมการ ดังน้ี นางสาวกรวรรณ ใจวนัดี  แทน นายสนั่น ศิริพนิชสุธา               

ด ารงต าแหน่งกรรมการ นายสิน  เอกวิศาล แทน นายชินภทัร   วิสุทธิแพทย ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

7.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน  7  ราย ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
2.นางสาวสุภาพร   สุวรรณแสงชูโต รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3.นายสหสัธสั  คงวธุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานทัว่ไป 
4.นายคมสนั  ธมัมรัคคิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
5.นาย คอลลิน ซิม ซิ เหวย่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจกองทุน 
6.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารการเงินและการบญัชี 
7.นางสาวพร้อมศิริ  กิจเสรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

หมายเหต ุ       1.  นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และมีผลในวนัท่ี 29 
     กมุภาพนัธ์  2559  พน้จากต าแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์  2559 พร้อม 
     แต่งตั้ง  นายประทีป  อนนัตโชติ เขา้รับต าแหน่ง รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  2559 
2.  นางสาวสุภาพร   สุวรรณแสงชูโต ลาออกจากต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์  2559 

และพน้อนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559  
3.  นายสหัสธัส  คงวุธ ลาออกจากต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบริหารงานทั่วไป เม่ือวนัท่ี 9 

กมุภาพนัธ์  2559 
4.   นางสาวพร้อมศิริ  กิจเสรี ลาออกจากต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 

29 กมุภาพนัธ์  2559 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน  3  ราย ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.นายประทีป   อนนัตโชติ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
2.นาย คอลลิน ซิม ซิ เหวย่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจกองทุน 
3.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารการเงินและ

การบญัชี 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

           

สายงาน ุรก ิอสังหาริมทรั ย 

   กรรมการบริษัท

   กรรมการสรรหา
 ล   ิาร า ่าตอบ ทน

   กรรมการตรว สอบ คณะกรรมการลงทุน

ส านักเลขานุการ

 ่ายตรว สอบ าย น    กรรมการบริหาร ล ปร  านเ ้าหน้าท  บริหาร

   กรรมการก ากบัดู ลก ิการ ล   วาม
รับ ดิ อบต่อสัง ม

กรรมการ ู้ ัดการ

   กรรมการบริหาร วาม
เส  ยง

สายงาน  ุรก ิการลงทุน สายงานบริหารงานทั ว ป

ด้านพฒันาธุรกจิ
ด้านบริหาร

อสังหาริมทั ย 

สายงานบั    ล การเงิน

ร ดมทุน
บริหาร ัดการ

กองทุน

สายงาน ุรก ิอสังหาริมทรั ย 

   กรรมการบริษัท

   กรรมการสรรหา
 ล   ิาร า ่าตอบ ทน

   กรรมการตรว สอบ คณะกรรมการลงทุน

ส านักเลขานุการ

 ่ายตรว สอบ าย น    กรรมการบริหาร ล ปร  านเ ้าหน้าท  บริหาร

   กรรมการก ากบัดู ลก ิการ ล   วาม
รับ ดิ อบต่อสัง ม

กรรมการ ู้ ัดการ

   กรรมการบริหาร วาม
เส  ยง

สายงาน  ุรก ิการลงทุน สายงานบริหารงานทั ว ป

ด้านพฒันาธุรกจิ
ด้านบริหาร

อสังหาริมทั ย 

สายงานบั    ล การเงิน

ร ดมทุน
บริหาร ัดการ

กองทุน

สายงาน ุรก ิอสังหาริมทรั ย 

   กรรมการบริษัท

   กรรมการสรรหา
 ล   ิาร า ่าตอบ ทน

   กรรมการตรว สอบ คณะกรรมการลงทุน

ส านักเลขานุการ

 ่ายตรว สอบ าย น    กรรมการบริหาร ล ปร  านเ ้าหน้าท  บริหาร

   กรรมการก ากบัดู ลก ิการ ล   วาม
รับ ดิ อบต่อสัง ม

กรรมการ ู้ ัดการ

   กรรมการบริหาร วาม
เส  ยง

สายงาน  ุรก ิการลงทุน สายงานบริหารงานทั ว ป

ด้านพฒันาธุรกจิ
ด้านบริหาร

อสังหาริมทั ย 

สายงานบั    ล การเงิน

ร ดมทุน
บริหาร ัดการ

กองทุน

สายงาน ุรก ิอสังหาริมทรั ย 

   กรรมการบริษัท

   กรรมการสรรหา
 ล   ิาร า ่าตอบ ทน

   กรรมการตรว สอบ คณะกรรมการลงทุน

ส านักเลขานุการ

 ่ายตรว สอบ าย น    กรรมการบริหาร ล ปร  านเ ้าหน้าท  บริหาร

   กรรมการก ากบัดู ลก ิการ ล   วาม
รับ ดิ อบต่อสัง ม

กรรมการ ู้ ัดการ

   กรรมการบริหาร วาม
เส  ยง

สายงาน  ุรก ิการลงทุน สายงานบริหารงานทั ว ป

ด้านพฒันาธุรกจิ
ด้านบริหาร

อสังหาริมทั ย 

สายงานบั    ล การเงิน

ร ดมทุน
บริหาร ัดการ

กองทุน

 
7.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 โดยในปีท่ีผ่านมามีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ในปี 2558 
คณะกรรมการจึงได้ขอเพ่ิมค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน)  ท้ังนี้ ค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัท 
รายละเอยีดค่าตอบแทน 

                          เบีย้ประชุม 
         (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ 18,000.00 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000.00 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 15,000.00 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 

 
1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 446,000 
2. นายประทีป  อนนัตโชติ 375,000 
3. นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา 345,000 
4. นายวจิิตร  ค าภูมี 60,000 
5. นายสมเกียรติ  พิมลดานนท ์ 34,000 
6. รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา 42,857.14 
7. พลเอก ไชยเดช บุญรอด 42,857.14 
8. นางภวญัญา  กฤตชาติ 407,142.86 
9. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 317,142.86 
10.Mr.Glen Lau Lian Seng 30,000 
11.นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์ 150,000 
12.Mr.Ooi Boon Aun 30,000 
13.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 240,000 

รวม 2,520,000 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 9 ราย  รวมทั้งส้ิน 19.02 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง  และสามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษทัได้  เช่น การเบิกค่าท่ีพกัค่า
เดินทางเน่ืองจากไปปฎิบติังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นตน้ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.70 ลา้นบาทต่อปี 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละ  5  ของเงินเดือนโดยในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร  1  ราย  รวมทั้งส้ิน  
0.02 ลา้นบาท 
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7.5 บุคลากร 

บริษัทมีพนักงานทั้ งหมด  71  คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ งส้ิน 
35,504,837.39 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ      
เงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกันกับบริษัทรวม  
2,662,618.67  ลา้นบาท 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2558 
บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 

บจ.เมดดาลสิท์ วช่ัิน 
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 

บจ.กรีน พลสั แอสเซท  
1 ม.ค.-31 ธ.ค.2558 

บจ.เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่
1 ม.ค.-31 ธ.ค.2558 

พนั ก ง าน ป ฏิ บั ติ ก าร /
บริการ (คน) 

4 - - - 

พนกังานบริหาร (คน) 11 - - 1 
พนักงานในส านักงาน
ใหญ่ (คน) 

56 - 3 4 

รวม (คน) 71 - 3 5 
ค่ าตอบแทนพนั กงาน 
(ล้านบาท) 

35,504,837.39 - 422,668 2,239,950.67 
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 8.1 การก ากบัดูแลกจิการ  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานของบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
1.1. บริษทัจดัให้มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเท่าเทียมกนั 
1.2. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู ้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีการบริหารงานอย่างรอบครอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ           
ผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3  ด าเนินงานให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตรงเวลา 
และเท่าเทียมกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

1.4  ควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
1.5 ยึดถือ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
1.6 ก าหนดให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรส าหรับกรรมการ เพ่ือให้ทราบภาระ บทบาท หนา้ท่ีของการเป็น

กรรมการบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. สิทธิ และความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ในกรณีตอ้งจดั
ประชุมเพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และ
ขอ้มูลประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้ งก าหนดสถานท่ี และเวลาท่ีประชุมให้
เหมาะสม และสะดวกในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเขา้ร่วมประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือให ้        
ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบผลการประชุมได ้ 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น  
คู่คา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดลอ้ม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจากความส าคญัของ
การร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัง่คง สร้างงาน และสร้างกิจการใหบ้ริษทั
มีฐานะการเงินท่ีมัง่คง 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดใหก้รรมการอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ให้ผูต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษาต่างๆ เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตามกรณีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายบริษทั
มหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกคร้ัง และ

8. การก ากบัดูแลกจิการ 
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ลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพต์ามขอ้บงัคบั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บทราบ จดัประชุมในสถานท่ีท่ีผูถื้อ
หุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดขอ้มูลส าคัญ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมตามความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบก่อนมีการพิจารณาในท่ี
ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มท่ี
ตลอดเวลาท่ีมีการประชุม และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบอ านาจใหก้บักรรมการตรวจสอบของบริษทัด าเนินการแทนได ้

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานตา่งๆ และงบประมาณท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมทั้งจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ใหก้บั
บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ด้วยความ 
รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยขอ้มูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
อีกทั้งจะน าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 อย่าง
สม ่าเสมอ ทั้ งน้ี ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร 
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 
เพื่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจ นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
และผู ้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหารผูบ้ริหาร 
หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง และไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม 
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่
การใหค้วามส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลใหสู้งข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรม และความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
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8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 13 ท่าน  

8.1 ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 

 

ดังนั้ น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหารคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการ                   
โดยกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซ่ึงถือวา่สามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารของบริษทัไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี และโปร่งใส ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกๆ ฝ่าย  

 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/2/57 
2.นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ แต่งตั้ง  13/2/57 
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้ง  5/2/58 
4.นายวจิิตร  ค าภูมี กรรมการ แต่งตั้ง  1/3/57 

ลาออก 27/2/58 
5.นายสมเกียรติ  พิมลดานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 1/3/57 

ลาออก 29/1/58 
6.รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 21/7/57 

ลาออก 13/2/58 
7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 21/7/57 

ลาออก 13/2/58 
8.นางภวญัญา  กฤตชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 5/2/58 

 
9.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  13/2/58 

10.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ แต่งตั้ง  27/2/58 
11.นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 10/4/58 
12.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 
13.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 
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9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เน่ืองจากทั้งสองท่านเป็นตวัแทนจาก
กลุ่มผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั และเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือวา่มีความ
เป็นอิสระจะตอ้งมีบทบาทในการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะท าให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี บริษทัจะขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส และอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม
เดียวกนั และอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้โดยจะค านึงถึง
หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละบุคคลรวมทั้ งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นส าคัญ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามแบบท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2558 บริษทัมีกรรมการจ านวน 13 ท่าน โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 24 คร้ัง โดยมีรายละเอียด
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

 
ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

วนัทีก่รรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/2/57 24 24 
2.นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ แต่งตั้ง  13/2/57 24 24 
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้ง  5/2/58 24 22 
4.นายวจิิตร  ค าภูมี กรรมการ แต่งตั้ง  1/3/57 

ลาออก 27/2/58 
24 2 

5.นายสมเกียรติ  พิมลดานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 1/3/57 
ลาออก 29/1/58 

24 0 

6.รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

24 3 

7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

24 2 
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บริษทัมีนโยบายจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมีวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้  มีเวลา
พิจารณา และศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
พร้อมทั้ งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถ
ตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 9/2548 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการ
ตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2548 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือช่วยการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินการ                
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน 2558 ไดแ้ก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน  

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน       
และไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยจดัจา้งจากบริษทัภายนอก (Outsource) เพ่ือท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ และท าหนา้ท่ีประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทาน
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการ

 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

 
ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

วนัทีก่รรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม 

8.นางภวญัญา  กฤตชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 5/2/58 24 21 

9.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  13/2/58 24 19 

10.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ แต่งตั้ง  27/2/58 24 1 
11.นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 10/4/58 24 6 

12.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 24 2 
13.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 24 17 
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ปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้ งหลาย 
เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน  

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดมี้การเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้ งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น 
บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์
ท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู ้ถือหุ้น ทุกท่านตลอดจนผู ้ลงทุน                    
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือท าใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ซ่ึงจะท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุน อีกทั้ งยงัท าให้บริษัทได้รับมุมมองจาก
สาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบญัชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูล และ
ในอนาคตบริษทัจะแต่งตั้งพนกังานทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมารับผิดชอบร่วมกบัผูบ้ริหารในการใหข้อ้มูล
ท่ีส าคญัของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัไดท่ี้ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรือท่ี    
E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th 

8.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
  บริษทัมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวนโยบายในดา้นต่างๆ ของบริษทัทั้ งส้ิน 6 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุก
ประการ  
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8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

 คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558  มีจ านวน 13  ท่าน ประกอบดว้ย  

 

หมายเหตุ   นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และ
มีผลในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์  2559  พน้จากต าแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 
4 กุมภาพนัธ์  2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป  อนนัตโชติ เขา้รับต าแหน่ง รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  2559 

โดยมี   นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายสนั่น  ศิ ริพนิชสุธา ลงลายมือช่ือร่วมกับ                 

พลต ารวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี และประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลงลายมือร่วมกับ            
นายประทีป  อนนัตโชติ  และประทบัตราส าคญัของบริษทั  

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

 

วนัทีก่รรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 
1 พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/2/57 
2 นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานบริษทั แต่งตั้ง  13/2/57 
3 นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้ง  5/2/58 
4 

นายวจิิตร  ค าภูมี กรรมการ 
แต่งตั้ง  1/3/57 
ลาออก 27/2/58 

5 
นายสมเกียรติ  พิมลดานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 1/3/57 
ลาออก 29/1/58 

6 
รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

7 
พลเอก ไชยเดช บุญรอด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 21/7/57 
ลาออก 13/2/58 

8 นางภวญัญา  กฤตชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 5/2/58 
9 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  13/2/58 
10 Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ แต่งตั้ง  27/2/58 
11 นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 10/4/58 
12 Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 
13 นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/4/58 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุม และตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั รวมทั้งก ากบั และควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ ให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั 

 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงให้เป็นคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลง
ลายมือช่ือผูกพนับริษทัมีอ านาจด าเนินการเร่ืองต่างๆ ของกิจการไดเ้อง เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะ
กระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
และในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั                      

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 
(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้ งน้ีก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และหรือบริษทัย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิอนุมติัการท ารายการในเร่ือง
นั้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ การท ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 8.2.2 คณะกรรมการบริหาร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

หมายเหตุ   1. นายสนั่น  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ/กรรมการผู ้จัดการ เม่ือวนัท่ี 26 
มกราคม 2559 และมีผลในวนัท่ี  29 กุมภาพันธ์  2559  พ้นจากต าแหน่งกรรมการและ
อนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์  2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป  อนนัตโชติ เขา้รับ
ต าแหน่ง รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  2559  
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ
ภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษทั รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 

7. พิจารณา และอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
บริษทั ท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 

8. มีอ านาจอนุมติั และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทรัพยสิ์น และบริการเพ่ือประโยชน์
ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท  

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการ
ภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามขอ้ 3. ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง วนัทีก่รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1 พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง 26/8/56 

2 นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา กรรมการผูจ้ดัการ 
แต่งตั้ง 3/12/57 
ลาออก 26/1/59 

3 นายวจิิตร  ค าภูมี กรรมการ 
แต่งตั้ง  1/3/57 
ลาออก 27/2/58 

4 นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง  13/2/57 

5 นางสาวสุภาพร  สุวรรณแสงชูโต รองกรรมการผูจ้ดัการ 
แต่งตั้ง  3/8/58 
ลาออก 2/2/59 
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ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทั
ยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในสถานะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บังคบัของบริษทั หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
กรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ี 
กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ี
มีวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาทต่อรายการ เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
ถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายสมเกียรติ พิมลดานนท ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 1/3/57 

ลาออก 29/1/58 

2 รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 21/7/57 

ลาออก 13/2/58 

3 พลเอก ไชยเดช บุญรอด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 21/7/57ลาออก 
13/2/58 

4 นางภวญัญา  กฤตชาติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ ง 5/2/58 แทนนาย
สมเกียรติ พิมลดานนท ์

5 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ ง 13/2/58 แทนพล
เอกไชยเดช บุญรอด 

6 นายชินภทัร   วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ ง 10/4/58 แทนรศ.
ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา  

หมายเหต ุ  นายชินภัทร์  วิสุทธิแพทย์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี                     
9 กมุภาพนัธ์ 2559 และแต่งตั้งนายสิน เอกวศิาล เขา้รับต าแหน่งแทน เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559  
โดยมี  1. นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ( พ.ค 2558 –  ต.ค. 2558) 

   2. นายนพวงศ ์ รามโกมุท  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559) 
   3. นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ก.พ 2559 –  ปัจจุบนั) 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ี และรับผิดชอบตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี และ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดย
ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชี
นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5.   พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั รวมทั้งใหค้วามเห็นในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้ง และครบถว้น 

6. จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั                      
ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีรายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้น และผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
8. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ท่ี
ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 17/2558  เม่ือวนัท่ี 24  กนัยายน 2558 ไดมี้อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 8 .2 .4   คณ ะกรรมก ารสรรห าและพิ จ ารณ าค่ าตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION 
COMMITTEE CHARTER) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี  24  กนัยายน  2558 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นางธนิดา อินทจกัร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
หมายเหตุ   นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และ

มีผลในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์  2559  พน้จากต าแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 
4 กุมภาพันธ์  2559 พ ร้อมแต่งตั้ งนายวิ รัต  จันทร์ศิ ริว ัฒนา เข้ารับต าแหน่ง ประธาน
คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

   โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสรรหา 

1.1   ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2   พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/
หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

1.3   ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
1.4   ประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชุดยอ่ย  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
 2. การพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1   จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2   พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้
พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

2.3   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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2.4   รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของ
บริษทัฯ 

2.5   ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   (Risk Management Committee CHARTER) 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี  24  กนัยายน  2558 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายวรัิต    จนัทร์ศิริวฒันา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
หมายเหตุ   นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และ

มีผลในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์  2559  พน้จากต าแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 
4 กุมภาพนัธ์  2559 พร้อมแต่งตั้งนายสิน เอกวศิาล เขา้รับต าแหน่ง กรรมการบริหารความเส่ียง 
เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

   โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั

เพื่อรับทราบ 
3. ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่ม

บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 
4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญ และด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า 

องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบ

ทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการน าระบบ
การบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
7. ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM) 

และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 
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8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/
หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้ งก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
10. ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูล
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 8.2.6  คณะกรรมการการลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   

 คณะกรรมการการลงทุน ณ วนัท่ี  24  กนัยายน  2558 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2 นายภวญัญา กฤตชาติ กรรมการการลงทุน 

3 นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการการลงทุน 
 
หมายเหตุ   นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 และมีผล

ในวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์  2559  พ้นจากต าแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เม่ือวนัท่ี                          
4 กุมภาพนัธ์  2559 พร้อมแต่งตั้ งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับต าแหน่ง กรรมการการลงทุน                 
เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

         โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 

 1.  พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์
ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด จดัท ากรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

  -  ขอบเขตประเภทสินทรัพยท่ี์บริษทัจะลงทุน 

  -  จ านวนวงเงินลงทุนท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัสามารถอนุมติัใหล้งทุน 

 2.  การก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 3.  พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน 

 4.  พิจารณาอนุมติัการก าหนดขอ้จ ากดั ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท จดัสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์
ใหเ้หมาะสม 

 5.  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 
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 6.  พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

 7.  พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 

 8.  ด าเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) กรรมการอสิระ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี      
บริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั  

5. กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได ้

นอกจากน้ี  บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ส าหรับหลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ งให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

- คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ 

ทั้งน้ี ในสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ไดก้ าหนดใหมี้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ฝ่าย
ไทย และผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นจ านวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามล าดบั โดยกรรมการตวัแทนดงักล่าวจะถูกถอดถอนโดย    
ผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได ้และใหป้ระธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ฝ่ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหวัขอ้ 8.3 เร่ือง
สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้)  

อยา่งไรก็ตาม ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายช่ือของผูท่ี้จะเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและท าการคดัเลือกแต่งตั้ง
ตามขอ้บงัคบับริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

- คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารท่ีมิใช่
กรรมการบริษทัแต่มีความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ของกิจการ 

- ผู้บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  1. คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

 ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี  2556 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การ
เสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคล
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินเพ่ือประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดให้บุคคลท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดย
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บริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทั
ดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้สามารถตรวจสอบ 
และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยูใ่น
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนใน
บริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนด
วธีิการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุน
ในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมนั้นๆ 

 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมี
อ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
กิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่
ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัย่อยแห่งใดใน
กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบัญชีท่ีแตกต่างจากนโยบายท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับ
รายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนังบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้นจะมี
การปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการจดัท างบการเงิน
รวมผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วน
ดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้   

  8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบาย
ส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอ
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ให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทั มีขอ้ก าหนดห้ามน าขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามท าการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ในในช่วง  1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ 
การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวถือเป็นกระท าผิดวินยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
พนกังาน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญั คนใดกระท าผิดวนิยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การ
ตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

  8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit 
Fee) และค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม ........-........  บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบ

บัญชีและส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด ในรอบปีท่ีบัญชีท่ีผ่านมามี
จ านวนเงินรวม  1,284,000  บาท 

   1.2 ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 
  บริษทัและบริษทัย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะ
ของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
สญัญา ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบริษทัท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  ……-….. บาท และจะตอ้งจ่าย
ในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 
……-…….  บาท 

- ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านัก
งานสอบบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  535,000  บาท และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 
............-.............. บาท 

8.7  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ   
         การเปิดเผยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2558  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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8.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

การเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น (AGM)  

การเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น (EGM)  

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี - 24/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
2.นายประทีป  อนนัตโชติ - 24/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา - 22/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
4.นายวจิิตร ค าภูมี  2/24 - - 
5.นายสมเกียรติ พิมลดานนท ์  0/24 - - 
6.รศ.ดร.สวงค ์ เศวตวฒันา  3/24 - - 
7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด  2/24 - - 
8.นางภวญัญา  กฤตชาติ - 21/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
9.นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา - 19/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
10.นายเกลน ลาว เล่ียน เซง - 1/24 AGM = 1/1 - 
11.นายชินภทัร วสุิทธิแพทย ์  6/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
12.นายออย บุน อนั  2/24 AGM = 1/1 - 
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์  17/24 AGM = 1/1 EGM = 1/1 
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9. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

9.1  นโยบายองค์กรเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือเป็น
นโยบายหลกั ในการด าเนินธุรกิจในปี 2558 โดยได้ก าหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทั ผูพ้ฒันา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง            
เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

บริษทั ฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายท่ีเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) วา่ “บริษทั กรีน  รีซอร์สเซส  จ ากดั 
(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่เป็นบริษทัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพ มุ่งสร้างสรรคแ์ละคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ
คุม้ค่าเกินราคา มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม  และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน แก่ลูกคา้ ด าเนินธุรกิจดว้ย
หลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์” โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าหมายในการท า CSR ของบริษทัฯ  คือ ธุรกิจและสงัคม มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กนั  

ความส าคญัของการรับผิดชอบต่อสงัคมต่อการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายในการท า CSR อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั
ของ CSR ในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์การท า CSR โดยให้ความส าคญักบั CSR in Process เพราะเป็นการด าเนิน
กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ภายในของบริษทัฯ เพ่ือผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดี ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั
ฯ ซ่ึงตรงกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อดูแล
ลูกคา้และชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ด าเนินงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และการท า CSR ท่ีไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง
นั้น ตอ้งเร่ิมจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพ่ือให้ไดค้อนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ ในราคายติุธรรม มีบริการท่ีดี ท าให้ลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพฒันาความยัง่ยนืของกิจการและสงัคมโดยรวมในอนาคตไดเ้ป็นล าดบั 

บริษทัฯ ไดป้รับแนวคิดใหมุ่้งไปสู่องคก์รท่ีมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลก าไร
อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รธุรกิจโดยทัว่ๆ ไป ในเร่ืองของการดูแลรับผิดชอบสงัคมวา่เป็นหนา้ท่ีของทุกคนทุกภาค
ส่วน ไม่ใช่เร่ืองของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประเด็นส าคญัต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั CSR ใหเ้กิด
ข้ึนกับบุคลากรภายในบริษัท เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยมฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดและการสร้างสีสันเพ่ือการประชาสัมพนัธ์องคก์รโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นการก าหนด
ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงน าประเด็นนั้น ๆ ไปสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรม CSR ท่ีเหมาะสมต่อไป 

โดยท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นแนวคิดท่ีถือเป็นหลกัการท่ีส าคญั
ของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจควรใหค้วามใส่ใจต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการสร้าง
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ เพราะการด าเนินธุรกิจในลกัษณะน้ีเช่ือวา่จะสามารถน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมิได้จ ากัดอยู่เพียงเร่ืองการให้ความช่วยเหลือ การบริจาค หรือจิตอาสาเท่านั้ น องค์กรต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) การประกอบกิจการท่ีเป็นธรรม การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม และการ
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จัดการส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้ น การด าเนินกิจการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะกวา้งๆ คือ          
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
คุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจพลงังาน เป็นตน้ อีกลกัษระหน่ึง ไดแ้ก่ การ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมคัรใจ เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงคส์ร้าง
จิตส านึก การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การด าเนินการกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยตรง แต่การด าเนินกิจกรรมเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ดว้ยความสมคัรใจ นั้น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีความเห็นวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ยอ่มมีความเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่กบัการประกอบธุรกิจ เพราะการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ ยอ่มท าให้การประกอบ
ธุรกิจด าเนินไปอย่างย ัง่ยืน ประกอบกบัธุรกิจของบริษทัคู่มุ่งเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจพลงังาน ถึงแมว้่า
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคมอยูแ่ลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงสงัคมภายนอก 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จึงใคร่ขอเรียนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาเป็นหลกัการท่ีจะ
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 

1. การด าเนินการใดท่ีอาจกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมจะตอ้งก าหนดเป็นนโยบายการใหค้  าแนะน า ส่งเสริม 
ดูแลและรักษา ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

2. จดัท ารายงานการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายตาม (1) และอย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัแผน      
กลยทุธ์ และแผนปฏิบติังานจริง 

3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตรมาส 

9.2  เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption) 
              บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  ด าเนิน
ธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของ ผลิตภณัฑ ์และ
การบริการ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดใหก้รรมการ
ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม  ปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี  อยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ  ไม่ให้มี
การเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูท่ี้เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้ งไม่
ด าเนินการ หรือกระท าการใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว  และไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับสินบน เพ่ือประโยชน์ทั้ งต่อ
บริษทัฯ ต่อตนเองหรือบริวาร   ซ่ึงก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และไดย้ดึถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงัน้ี 
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1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไม่เรียก ให้ หรือยินยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจกบับริษทั 

2. หากพนักงานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั
บริษทัใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

3. ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ท่ีชอบธรรม และไม่รับส่ิงของ หรือเงินจากลูกคา้ หรือคู่คา้ เพราะจะท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. ไม่ให้ของขวญัหรือของก านัลท่ีมีค่าทั้ งทางตรง  และทางออ้มแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เวน้แต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกบัการมอบให้แก่ลูกคา้ของบริษทั 
 
ทั้งน้ี  หากไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินัย ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให ้  
ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจก็ตาม 

บริษทัฯ  ไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนมายงักรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ในกรณีพบ
เหตุการณ์ การกระท าท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล  รวมถึงบริษทัฯไดก้ าหนดกระบวนการ
ด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน  และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไวใ้นจรรณาบรรณธุรกิจ 

                     ทั้งน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม  2558  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง    
สามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้ าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ือง
ขององคก์ร และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการ
ส่ือสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และ
สอดคลอ้งกบัแบบประเมินการควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวนั้ น บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีรัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายใน และยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน และไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจดั
จา้งจากบริษทัภายนอก (Outsource) ในการปฏิบติังานตรวจสอบ บริษทัท่ีปรึกษาไดสุ่้มทดสอบรายการและประเมินความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุม
ภายใน และตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ และท าหนา้ท่ีประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังาน (Compliance Control)  การจดัการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือให้มีความ
มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล  ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้งบการเงิน คือ บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็น
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัในปี 2558 ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2558  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยมอบหมายให ้นายโกศล แยม้ลีมูล ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั  
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11. รายการระหว่างกนั 
 

ในปี 2557 และ 2558 บริษทัมีการท ารายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหวา่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
มีผูถื้อหุ้นและ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบริษทัรวมทั้ งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์และ
รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิการ 
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิวกิลู ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายศกัดา อาจองค ์วลัลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง
ปี 2557 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง เดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี 2558 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้ งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง 
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี 2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2559 
ถึง ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 89% ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท กรีน พลัส แอทเซส จ ากัด
(ช่ือเดิม บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั ) 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิวกิลู ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายศกัดา อาจองค ์วลัลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง 
กนัยายน 2557 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้ งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงเดือน 
เมษายน ปี 2558 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้ งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2558  ถึง 
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้ งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2558 ถึง
เดือน กมุภาพนัธ์ ปี  2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2559 
ถึง ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน 
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บุคคลหรือกจิการ 
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บ ริษัท  ไม ด้ า  แอส เซ็ ท  จ ากั ด 
(มหาชน) 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิวกิลู ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556 

- มีกรรมการบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากดั(มหาชน) คือ 
นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิลู จนถึงเดือน กมุภาพนัธ์ ปี 2557 

บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิวกิลู ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม  ปี 2556 

- มีกรรมการบริษัท เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) คือ 
นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิลู จนถึง เดือน กมุภาพนัธ์ 2557 

บริษทั บูส แบงกอก จ ากดั มีกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557 

บริษทั ท็อป เอลลิเมน็ทส จ ากดั มีกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557 

บ ริษัท  เมดดาลิสท์  ม าร์ เก็ต ติ้ ง       
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 1.366 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 

หมายเหตุ : ข้อมลูอ้างอิงการปิดสมดุบัญชีรายช่ือ ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 

นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิลู เป็นกรรมการของบริษทั จนถึงเดือน กมุภาพนัธ์ ปี 2557 

บริษทั มอนเธอร์เร่ย ์พาร์ค รีสอร์ท 
จ ากดั 

มีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการ คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้ งแต่ เดือน 
มิถุนายน ปี 2557 ถึง มกราคม 2558 

คุณกรวรรณ ใจวนัดี  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 6.081 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  
หมายเหตุ : ข้อมลูอ้างอิงการปิดสมดุบัญชีรายช่ือ ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
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11.1  รายการระหว่างกนัในปี 2558 และ 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เมดดาลสิท์ วช่ัิน จ ากดั  

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2558 2557 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

- - ส าหรับรายไดอ่ื้นมีความสมเหตุสมผล
เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดจากการให้
เช่ าส านั กงาน  ซ่ึ ง เป็น ไปตามแนว
ทางการค่าปกติทัว่ไป ส าหรับราคานั้น 
เป็น ราค าท่ี ไม่แตกต่ างจากการท า
รายการกับ บุ คคลภายนอกภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั  
 

- ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 
 

- 654 ส าห รับรายการซ้ื อ สินค้าดังก ล่ าว
เป็ นไปตาม เง่ือนไขและข้อตกลง
ทางการคา้ปกติ และไม่แตกต่างจากการ
ท ารายการกับบุคคลภายนอกภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั 
 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามท่ีเกิดข้ึนจริง - - ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายอ่ืน เป็นการ
เรียกเก็บค่าบริการตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงซ่ึงเป็นปกติของธุรกิจ และไม่
แ ต ก ต่ า ง จ าก ก าร ท า ร าย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
 

 

2.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2558 2557 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

20 40 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ี มีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการค่าบริการ
ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคาท่ีท า
กบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
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ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
2558 2557 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 66 - ส าหรับรายการค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นการเรียก
เก็บค่าบริการตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ซ่ึงเป็นปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่าง
จากการท ารายการกับบุคคลภายนอก
ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั     
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - 42.80 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ี มีความ

เหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และ
อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของธุรกิจปกติทัว่ไป 
 

3.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2558 2557 

ร า ย ไ ด้ ,ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ,ท่ี มี
สาระส าคญั 

     

- รายไดอ่ื้น ร าค า ทุ น บ ว ก
ก าไรส่วนเพ่ิม 

200 40 รายก ารดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี ค วาม
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการค่าบริการตาม
เง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ  และ
เป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคาท่ีท ากับ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

     
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั     
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - 42.80 รายก ารดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี ค วาม

เหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขของธุรกิจปกติทัว่ไป 
 

4.  รายการระหว่างกนักบั คุณกรวรรณ ใจวนัด ี

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2558 2557 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตลาด 1,783 3,539 ส าหรับรายการค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นการเรียก
เก็บค่าบริการตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ซ่ึงเป็นปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่าง
จากการท ารายการกับบุคคลภายนอก
ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
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5.  รายการระหว่างกนั ระหว่าง บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั กบับริษัท มอนเธอร์เร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2558 2557 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั       
- รายไดค้่าบริการ ราคาทุนบวกก าไร

ส่วนเพ่ิม 
- 12,243 รายไดค้่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการ

ตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้า
ปกติ  

- รายไดจ้ากการขายสินทรัพย ์ ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

- 634.34 รายการขายสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นการ
ขายตามราคาตลาดบวกก าไรส่วนเพ่ิม
ตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติ 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั     
- ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  3,401 7,600 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมตามแนวทางการคา้ปกติ และ
อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางธุรกิจ
ปกติทัว่ไป 
 

6.  รายการระหว่างบริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั กบั คุณกรวรรณ   ใจวนัด ี

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2558 2557 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั        

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตลาด 20 100 รายการดงักล่าวเป็นรายการตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

     

11.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

         การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีผ่านมาของบริษทั ไดมี้การก าหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1)    การท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัท่ีไม่ใช่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก่อนจึงจะด าเนินการไดท้ั้งน้ี โดยค านึงถึงเหตุผล 
ความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอกได ้
และตอ้งด าเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)    การท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เฉพาะธุรกรรมการคา้ปกติ เช่น การขายสินคา้การ
ใหบ้ริการ การซ้ือสินคา้การจ่ายค่าสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ ใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัได ้

        เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในดา้นราคา การช าระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปในท านองเดียวกนักบัท่ีบริษทัท า
กบับุคคลอ่ืนหรือตามสญัญาท่ีตกลงไว ้ทั้งน้ีใหแ้จง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังถดัไป ในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการผูจ้ดัการไม่มี
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อ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้
ร่วมประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้ นไม่ได้ ทั้ งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสินค้าท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท               
ต่อรายการเม่ือกรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้
ให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

11.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

     บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก หรือใหป้ฏิบติัไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

      นอกจากน้ี รายการะหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

      ทั้ งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้หค้วามเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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12. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
                          (หน่วย : ลา้นบาท) 
  2556 2557 2558 
 

ข้อมูลทางการเงิน 
รายไดร้วม   89.60    51.43   40.50 
ก าไรขั้นตน้   (24.41)  (0.35) (2.32) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (99.58) (82.38)               (113.45)  
สินทรัพยร์วม  397.98 303.72                 761.84       
หน้ีสินรวม    25.92    12.98                  66.08 
ส่วนของผูถื้อหุน้   372.07  290.74                695.75 
ทุนจดทะเบียน                                                1,275.00                 1,275.00             1,149.76 
ทุนช าระแลว้   397.41  398.46                585.49 
       

อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราก าไรสุทธิ (%)   -111.14%               -160.17%          -280.11% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)     -29.55%    -24.86%          -  23.00% 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วม (%)    -27.53%                 -23.48%          -  21.29% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)       58.56     31.72             -  547.63 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั)       51.14     92.92                142.53 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)        0.07       0.07   0.09 
 

ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้      (0.27)     (0.15)  (0.25) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้         1.00       1.00    1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี         0.94       0.73    1.19 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,114.00 7.57 6,274.00 2.07 169,555.00 22.26 

  เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 0.00 11,539.00 3.80 70,000.00 9.19 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน             

  -กิจการท่ีเกียวขอ้งกนั 0.00 0.00 7,600.00 2.50 0.00 0.00 

 -กิจการอ่ืน 20,514.00 5.15 6,307.00 2.08 3,333.00 0.44 

 -ลูกหน้ีจากการขายเงินมดัจ า 11,000.00 2.76 51,000.00 16.79 0.00 0.00 

  สินคา้คงเหลือ 8,878.00 2.23 0.00 0.00 36,606.00 4.80 

 เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 4.59 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 0.00 0.00 0.00 0.00 117,000.00 15.36 

  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 242,583.00 60.95 165,842.00 54.60 126,285.00 16.58 

  สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 34,144.00 8.58 8,012.00 2.64 7,166.00 0.94 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 347,233.00 87.25 256,574.00 84.48 564,945.00 74.16 

    

    

13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
      (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
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รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน             

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,493.00 0.38 0.00 0.00 100,000.00 13.13 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 45,000.00 11.31 45,000.00 14.82 45,000.00 5.91 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,760.00 0.94 1,532.00 0.50 51,535.00 6.76 

  เงินมดัจ าค่าท่ีดิน    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ท่ีดินรอการพฒันา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 176.00 0.04 180.00 0.06 85.00 0.01 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 320.00 0.08 433.00 0.14 270.00 0.04 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 50,749.00 12.75 47,145.00 15.52 196,890.00 25.84 

รวมสินทรัพย ์ 397,982.00 100.00 303,719.00 100.00 761,835.00 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีสิ้น             

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 638.00 0.21 0.00 0.00 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน - กิจการอ่ืน 15,752.00 3.96 6,824.00 2.25 2,065.00 0.27 

  หน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  - สญัญาเช่าทางการเงิน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

  - สญัญาเช่าทางการเงิน-กิจการอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,163.00 0.15 

  - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,367.00 0.70 

  - หน้ีสินภาระผกูพกัผลประโยชน์พนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 941.00 0.12 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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รายการ 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  เงินรับล่วงหนา้ 3,770.00 0.95 577.00 0.19 325.00 0.04 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,908.00 1.48 4,604.00 1.52 8,172.00 1.07 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 25,536.00 6.42 12,643.00 4.16 18,033.00 2.37 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน- สุทธิ             

   -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

   - สญัญาเช่าทางการเงิน-กิจการอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,809.00 0.63 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 42,907.00 5.63 

  ภาระผกูพนัธ์ผลประโยชน์พนกังาน 202.00 0.05 339.00 0.11 332.00 0.04 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 381.00 0.10 339.00 0.11 48,048.00 6.31 

รวมหนีสิ้น 25,917.00 6.51 12,982.00 4.27 66,081.00 8.67 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุน้             

  ทุนจดทะเบียน 1,275,000.00   1,275,000.00   1,149,760.00 150.92 

  ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 397,410.00 99.86 398,460.00 131.19 585,496.00 76.85 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย 292,177.00 73.41 292,177.00 96.20 624,226.00 81.94 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9,834.00 2.47 9,834.00 3.24 9,834.00 1.29 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (325,861.00) (81.88) (408,092.00) (134.36) (522,146.00) (68.54) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1,495.00) (0.38) (1,642.00) (0.54) (1,656.00) (0.22) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 372,065.00 93.49 290,737.00 95.73 695,754.00 91.33 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 397,982.00 100.00 303,719.00 100.00 761,835.00 100.00 

       

       

       

       



  
รายงานประจ าปี 2558 

 

 GREEN   58 
 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได ้       

  รายไดจ้ากการขาย 5,908.00 6.59 3,611.00 7.02 9,347.00 23.08 

  รายไดจ้ากการบริการ 79,709.00 88.96 47,122.00 91.62 537.00 1.33 

  85,617.00  50,733.00  9,884.00  

  ดอกเบ้ียรับ 902.00 1.01 448.00 0.87 11,406.00 28.16 

  รายไดอ่ื้น 3,078.00 3.44 249.00 0.48 3,035.00 7.49 

 หน้ีสูญรับคืน 0.00 0.00 0.00 0.00 16,177.00 39.94 

รวมรายได ้ 89,597.00 100.00 51,430.00 100.00 40,502.00 100.00 

ค่าใชจ่้าย 0.00 0.00 0.00  0.00  

  ตน้ทุนขาย 29,769.00 33.23 17.00 0.03 11,904.00 23.15 

  ตน้ทุนบริการ 80,253.00 89.57 51,064.00 99.29 295.00 0.57 

  110,022.00  51,081.00  12,199.00  

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,082.00 12.37 1,414.00 1.58 10,434.00 11.65 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,299.00 37.17 41,874.00 46.74 68,457.00 76.41 

  ค่าตอบแทนกรรมการ 13,422.00 14.98 8,171.00 9.12 11,634.00 12.98 

  57,803.00 64.51 51,459.00 57.43 90,525.00 101.04 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21,227.00 23.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจดัคอนเสิร์ต   23,411.00 26.13 0.00 0.00 

  ขาดทุนจากการขายโครงการ   7,822.00 8.73 0.00 0.00 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ค่าเผื่อหน้ีสูญ-ลูกหน้ีการคา้และลูกอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,543.00 56.41 

  ตน้ทุนทางการเงิน 124.00 0.14 35.00 0.04 684.00 0.76 

  21,351.00 23.83 31,268.00 34.90 51,227.00 57.17 

รวมค่าใชจ่้าย 189,176.00 275.66 133,808.00 249.09 153,951.00 282.97 
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รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (99,579.00) (111.14) (82,378.00) (91.94) (113,449.00) (126.62) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (99,579.00) (111.14) (82,378.00) (160.17) (113,449.00) (220.59) 

              

การแบ่งก าไร (ขาดทุน)             

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (98,592.00)   (82,231.00)   (113,435.00)   

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (987.00)   (147.00)   (14.00)   

  (99,579.00)   (82,378.00)   (113,449.00)   

              

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน             

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้(บาท) (32.00)   (0.21)   (0.28)   

              

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด             

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้(บาท) (0.27)   (0.15)   (0.25)   
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 งบกระแสเงนิสด 

รายการ  ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว  

   จ านวน   จ านวน   จ านวน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน       

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (182,511.00) (99,579.00) (82,378.00) 

รายการปรับกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ 0.00 0.00 0.00 

  จากกิจกรรมด าเนินงาน: 0.00 0.00 0.00 

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,471.00 8,493.00 791.00 

  ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ   1,443.00 16.00 

  กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,805.00) (2,348.00) 4,020.00 

  ขาดทุน(ก าไร)จากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพถ์าวร   (113.00) 288.00 

  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 90.00 0.00 0.00 

  ขาดทุน(ก าไร) จากอตัราแลกเปลียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,574.00 2,441.00 1,762.00 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 138,060.00 0.00 0.00 

  ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 0.00 0.00 0.00 

  ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 0.00 0.00 0.00 

  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 0.00 331.00 0.00 

  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 21,227.00 0.00 

  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจดัคอนเสริต 0.00 0.00 23,411.00 

  ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั 5,461.00 19,986.00 (32,192.00) 

  ดอกเบ้ียจ่าย 192.00 124.00 35.00 

  เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 

  ดอกเบ้ียรับ (3,903.00) (902.00) (448.00) 

  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 679.00 202.00 261.00 

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมการด าเนินงานก่อนการ 0.00 0.00 0.00 

เปลีย่นแปลงในสินทรัพ์และหนีสิ้นด าเนินงาน (23,692.00) (48,695.00) (84,434.00) 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)       

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี-ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (7,600.00) 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,592.00) 3,933.00 (34,089.00) 

  สินคา้คงเหลือ (1,682.00) (2,437.00) 41,070.00 

  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (16,398.00) (173,317.00) 76,741.00 
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รายการ 

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว  

 จ านวน   จ านวน   จ านวน  

  สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน (1,130.00) (33,004.00) 7,512.00 

  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 0.00 3,757.00 (3,193.00) 

  เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 638.00 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (134.00) 5,229.00 (3,921.00) 

  หน้ีสินภาระผกูหนัผลประโยชนพ์นกังาน 0.00 (6,420.00) (131.00) 

  เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (41,069.00) (261,406.00) (13,879.00) 

  จ่ายดอกเบ้ีย (21.00) (123.00) (28.00) 

  จ่ายภาษีเงินได ้ (766.00) (1,191.00) (2,228.00) 

        เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากการด าเนินงาน (41,856.00) (262,720.00) (16,135.00) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

  รับดอกเบ้ีย 5,509.00 1,430.00 431.00 

  เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 89,800.00 45,000.00 (11,539.00) 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน 543.00 (1,077.00) 1,493.00 

  เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

  เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 

  เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 5,751.00 0.00 

  ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

  เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 0.00 0.00 0.00 

  เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 52.00 20,354.00 1,590.00 

  ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,950.00) (2,413.00) (321.00) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (125.00) (311.00) (124.00) 

  คา้หุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 200.00 600.00 0.00 

  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย   (536.00) 0.00 

     เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน 91,029.00 68,798.00 (8,470.00) 
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รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

 
จ านวน จ านวน จ านวน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.00 (750.00) 0.00 

  จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (159.00) (199.00) (285.00) 

  เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0.00 169,640.00 1,050.00 

     รวมเงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (159.00) 168,691.00 765.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 49,014.00 (25,231.00) (23,840.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 6,330.00 55,345.00 30,114.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 55,344.00 30,114.00 6,274.00 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)                                                  ปี 2556                     ปี 2557                  ปี 2558                       

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  13.17  20.29  31.33  
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  1.98  6.86  13.47  
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  -12.43  -0.85  -6.07  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  3.94  1.15  1.12  
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  92.73  317.18  325.35  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  6.23  11.51  0.67  
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  58.56  31.72  547.63  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  7.14  3.93  2.56  
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  51.14  92.92  142.53  
  Cash Cycle (วนั)  100.16  255.98  730.46  

          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILTY RATIO) 
   อตัราก าไรขั้นตน้(%)  11.09% -28.50% -23.72% 

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%)  -57.80% -96.02% -939.30% 

  อตัราก าไรอ่ืน (%)  5.68% 4.44% 75.60% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%)  0.00% 0.00% 0.00% 

  อตัราก าไรสุทธิ (%)  -111.14% -160.17% -280.11% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  -29.55% -24.86% -23.00% 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICENCY RATIO)     ปี 2556                     ปี 2557                    ปี 2558                       

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
 

-27.53% -23.48% -21.29% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  -274.19% -2889.06% -2.22% 

  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า)                       0.25                       0.15                       0.08  

           

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.07 0.07 0.09 

  อตัราส่วนเงินกูย้มืต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า)  0.00 0.00 0.07 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  -2,117.71  -460.00  -135.15  

  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  (96.45) (36.26) (0.58) 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  0.00 0.00 0.00 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คือ นางภวญัญา  กฤตชาติ       

นายวิรัต  จันทร์ศิริวฒันา และนายชินภัทร  วิสุทธิแพทย์ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญความสามารถ  และ
ประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุน ด้านบัญชี และคุณสมบัติตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามขอ้ก าหนด
และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม 6 คร้ัง โดยการประชุมไดพ้ิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 สอบทานงบการเงิน และงบเงินประจ าปี  พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานงบ
การเงินของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  ท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้และสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
ประกาศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผูถื้อหุ้น
และ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั โดยยึดหลกัความระมดัระวงั ความสมเหตุสมผล และค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
ก าหนด  รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
รวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเส่ียง   คณะกรรมการตรวจสอบ                   
มีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแบบประเมินการควบคุมภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์ มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม รวมทั้ งมีระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยงัมีระบบการ
จดัเก็บเอกสารท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

 สอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษทั และพนกังาน ไดป้ฏิบติังานให้มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเช่ือมัน่และเช่ือถือไดใ้หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
และค าแนะน าของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงาน สถานะของผูส้อบบญัชี ขอ้จ ากดัท่ีมีสาระส าคญั หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง   
ในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงบริษทัแต่งตั้งให้บริษทัผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2558 บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ รวมทั้ งจัดท า       
งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษทั ถูกต้องและครบถ้วน  ท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

 
     

……………………………. 
(นางภวญัญา  กฤตชาติ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายบญัชีท่ี
ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ โดยไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบกระท าโดยการปฏิบัติงานดว้ยวิธีต่างๆเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของบริษทั เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รวบรวมมานั้ นเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
 
ขอ้มูลท่ีควรทราบ 

ขา้พเจา้ใหส้ังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 ซ่ึงอธิบายถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัอยา่งมากซ่ึงอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่ง  
 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัการจ าหน่ายเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินท่ีมี
สาระส าคญัใหแ้ก่บุคคลภายนอกในระหวา่งปี โดยมีเง่ือนไขในการรับช าระเงินท่ีในอนาคต  
ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดมี้เง่ือนไขในเร่ืองท่ีกล่าวน้ี 
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2559 
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บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2558  
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือเดิมของบริษัท คือ ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 ปัจจุบนับริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน เลขท่ี 405 ซอย 13   ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 
บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินกิจการในประเทศไทย บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และ
ธุรกิจบริการทางการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิรวม 
 

2.1. การด าเนินการตามมาตรฐาน 
 

งบการเงินเหล่าน้ีจดัท าข้ึนตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี 
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัสภาวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัท าข้ึนเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืนให้
ยดึถือฉบบัภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนเป็นการเฉพาะ 
 
2.2. มาตรฐานท่ีออกใหม่ 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเร่ือง ดงัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้แทน
เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอ านาจ
การควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่จะมีสดัส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวม
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัท างบการเงินรวมบา้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี โดยใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 
  
จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินงวดปัจจุบนั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแสดงไวข้า้งล่างน้ี โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่
มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)   ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1                                  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4                  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10   
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14   
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้น
ต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17   
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

2.3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
ท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 
 

  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2558 2557 

    
บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 89.00 89.00 
บริษทั บูสท ์พลสั จ  ากดั รับจา้งจดังานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต 

    และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 99.99 99.99 
บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน 99.99             - 

 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทาง
บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั  
 
งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดย
มีการเปล่ียนแปลงการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั) ดว้ยเงินลงทุน จ านวน 
0.99 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุน จ านวน 9 
ลา้นบาท และ 40 ลา้นบาท ตามล าดบั และเรียกช าระเงินส าหรับการเพ่ิมทุนดงักล่าว เป็นจ านวน 9 ลา้นบาท และ 
10 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าให้บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 5 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท (เรียก
ช าระแลว้ 20 ลา้นบาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 
2.31 และร้อยละ 5.42 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั และรายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 1.20 และ ร้อยละ 92.06 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และส าหรับปีวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้รวม
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัยอ่ยตามรายละเอียดดงัน้ี 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 17,301 16,074 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 276 380 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,769 7,200 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

   
รายไดร้วม 485 47,345 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม 11,674 89,159 

 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

3.1 รายได ้
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มีการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อโดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อครบถว้นแลว้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้
ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายแลว้นั้ นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับ
ประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้    
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
 
ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบ้ียรับ บนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซ่ึง
ไม่มีขอ้จ ากัดในการใช้) และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเม่ือครบก าหนด ซ่ึงมีความเส่ียงในการ
เปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.3 ลูกหน้ีการคา้ 
 

ลูกหน้ีการคา้ แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงิน และการวเิคราะห์อายลูุกหน้ีคงคา้ง รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นรายๆ 
ไป 
 

3.4 เงินลงทุนชัว่คราว  
 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าท่ีครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายติุธรรม  
 

3.5 เงินลงทุน  
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุน การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือมีส่ิงบ่งช้ีถึงการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน  
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน  
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ในกรณีท่ีกิจการจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 

3.6 สินคา้คงเหลือ 
 
สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ มูลค่าสุทธิท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตให้เสร็จ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้ 
 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง – แสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการตั้งส ารองเพ่ือลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ เม่ือสินคา้นั้ นเก่าหรือเส่ือมสภาพ 
โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต 
 

3.7 ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดิน ค่าก่อสร้าง และ
ค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัการพฒันาโครงการ ซ่ึงรวมทั้งดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริษทับนัทึกตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือสินทรัพยท์ั้งท่ีเป็นเงินสดและจ านวน
เทียบเท่าเงินสด ในการท าใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์อาคาร
และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเสน้ตรงตามช่วงอายกุารใชง้านโดยพิจารณาแต่
ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญัและมีอายกุารใชง้านต่างกนั อายกุารใชง้าน
โดยประมาณของสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
อุปกรณ์   5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 ปี 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและ       
ค่าบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 
3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบโดยวธีิเส้นตรง
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  ปี 
 

3.10 ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย ์
 

ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุน
การกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในการค านวณหาตน้ทุนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมี
การขาย 

 

3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ์ยา่งสม ่าเสมอ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัยอ่ยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
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ไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกวา่ 

 

3.12 สญัญาเช่า – กรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า 
 

การเช่าอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาวา่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดไดโ้อนให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้เป็นสญัญาเช่าการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพ่ือให้
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหกักบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกเป็นหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญา
เช่า สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายขุองการใชง้านของสินทรัพยน์ั้น  
การเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะถูกจดัเป็นสัญญา
เช่าด าเนินงาน การช าระเงินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น 
เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการยกเลิกสญัญา 

 
3.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
ผลประโยชน์ปัจจุบนัของพนกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการตาม
เกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษทัและบริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 
บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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บริษทัรับรู้หน้ีสินดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในรายงาน ซ่ึงปรับปรุงดว้ยก าไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและตน้ทุนบริการในอดีต ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

3.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุน ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ 
และเงินกู้ยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

3.15 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภทของมูลค่าท่ีสามารถสงัเกตไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถอา้งอิงหรือ
เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถอา้งอิงหรือเปรียบเทียบกนัไดท่ี้จะน ามาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

 
3.16 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุน้สามญัระหวา่งปี 

 
3.17 ก าไรต่อหุน้ปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญั ณ วนัส้ินปีกบั
จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั 
โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตามระยะเวลาท่ีสมมติวา่มีการแปลงหุน้เกิดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีการใชสิ้ทธิ บริษทัค านวณวา่หากน าเงินท่ีไดรั้บจากการใช้
สิทธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้น าจ านวนหุน้สามญัส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุ้นสามญัท่ีมีอยู ่
ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใดๆ ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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3.18 ภาษีเงินได ้
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
3.19 บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยบริษทั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
 
นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารคนส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษทั 

 
3.20 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

3.21 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

3.22 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท างบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและ                      
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสิน และการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากจ านวนท่ีได้
ประมาณการไว ้
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3.23 ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจจะเกิดข้ึน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตกุารณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท า
ให้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพนันั้น และจ านวนท่ีตอ้งชดใช้ดงักล่าวสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เม่ือมีปัจจัย
สนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจ และการจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากการท่ีลูกหน้ี
ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่
แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

 
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับบา้นและอาคารชุดเคล่ือนไหวชา้ และเส่ือมคุณภาพ 

 
บริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับอาคารชุดเคล่ือนไหวชา้ และเส่ือมคุณภาพเพ่ือใหส้ะทอ้นถึง
การด้อยค่าลงของบ้านและอาคารชุด โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เส่ือมสภาพของบา้นและอาคารชุด 

 
4.1.3 อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไป
จากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านอีกต่อไป 

 
4.1.4 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่ง
มีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร  
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4.1.5 สญัญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

4.1.6 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

4.1.7 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือนท่ีคาด
วา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก าหนดอตัราคิด
ลดฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนอตัรา
มรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้ง
งานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
 

4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้ง
โครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้
เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
        
เงินสด 43  617  38  57 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 169,512  5,657  155,356  5,277 

รวม 169,555  6,274  155,394  5,334 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 

 
6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

    

เงินฝากประจ า 3 เดือน (ดอกเบ้ียร้อยละ 1.125 ต่อปี)                            -  11,539 
เงินฝากประจ า 5 เดือน (ดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี)             70,000                 - 

รวม 70,000  11,539 

 
7. รายการบัญชีกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 

งบการเงินน้ีแสดงรวมถึงผลของรายการท่ีเกิดกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่ง
บริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้ าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     
บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั  
      (เดิมช่ือบริษทั บูสท ์พลสั จ  ากดั)  

รับจา้งจดังานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี           
จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน)*  ขายและให้บริการเช่าซ้ือ  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไมดา้ โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั*  ธุรกิจสนามกอลฟ์และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  กรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ไมดา้ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั*  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทอ็ป เอลลิเมน็ทส จ ากดั*  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูสท ์แบงกอก จ ากดั  รับจา้งออกแบบส่ือโฆษณาทุกชนิด  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)*  ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เมดดาลิสท ์มาร์เก็ตต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  จ าหน่ายเคร่ืองเล่นเกมส์  ผูถื้อหุ้น 
บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั  ธุรกิจโรงแรม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
คุณกรวรรณ  ใจวนัดี  บุคคลธรรมดา  ผูถื้อหุ้น 
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั  ธุรกิจโรงแรม  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 
* ในระหวา่งไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงถือวา่ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบับริษทัแลว้ 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2558 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทั บูสท ์
พลสั จ ากดั เป็นช่ือ บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 
  
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   
ขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายไดอ่ื้น  ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 5 - 12 ต่อปี 
ซ้ือ  ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย  อตัราตามท่ีตกลงกนั / ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

รายการบญัชีท่ีเกิดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเป็นสาระส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2558  2557  2558  2557 

รายได้จากการบริการ        
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั       -        -  20  40 
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั       -  12,243        -        - 

รวม       -  12,243  20  40 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2558  2557  2558  2557 

รายได้อืน่ 
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั         -        -  66        - 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั       -        -  200        - 
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั       -  634        -        - 

รวม       -  634  266        - 
        

ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั         -        -        -  791 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั       -        -  1,012  1,738 

รวม       -        -  1,012  2,529 

        
ค่าเช่าพืน้ที ่        
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั       -  3,500        -        - 

        

ค่าใช้จ่ายอืน่        
คุณกรวรรณ  ใจวนัดี 2,351  3,639  2,351  3,539 

        
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั   

       

ผลประโยชนปั์จจุบนัของพนกังาน 11,634  8,171  11,634  7,271 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน       -        -        -        - 

รวม 11,634  8,171  11,634  7,271 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคบัของบริษัท และ
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 
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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั       -        -  330  43 
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั       -        -  160  47 
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั 3,401  7,600        -        - 
บริษทั เมดดาลิสท ์มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั       -  16,177        -  16,177 
รวม 3,401  23,777  490  16,267 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,401)  (16,177)  (490)   (16,177) 
สุทธิ       -  7,600        -  90 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ        
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั        
เงินใหกู้ย้มื (ดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี)       -        -  13,123  13,123 
ดอกเบ้ียคา้งรับ       -        -  1,865  1,865 

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั        
เงินใหกู้ย้มื (ดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี)       -        -  39,350  41,450 
ดอกเบ้ียคา้งรับ       -        -  1,762  1,176 

รวม       -        -  56,100  57,614 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ       -        -  (56,100)  (48,638) 

สุทธิ       -        -        -  8,976 

 
ในระหว่างปี บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั และ 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาวา่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูบ้ริหารและนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจ จึงมีแนวโนม้ท่ีบริษทัจะไม่สามารถเก็บเงินจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวได ้

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดั       -  638        -        - 

        
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันและดอกเบ้ียคา้งรับ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 13,123        -        -  13,123 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,865        -        -  1,865 

        
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 41,450        -  (2,100)  39,350 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,176  1,012  (426)  1,762 

รวม 57,614      56,100 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (48,638)      (56,100) 

สุทธิ 8,976            - 

 
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

        (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหน้ีการคา้        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,401  23,777  -  16,177 
บริษทัอ่ืน 43,219  45,762  43,219  42,424 
รวม 46,620  69,539  43,219  58,601 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,997)  (55,632)  (40,596)  (55,632) 
สุทธิ 2,623  13,907  2,623  2,969 
        
ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -        -  490  90 
บริษทัอ่ืน 710        -  710        - 
รวม 710        -  1,200  90 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ       -        -  (490)        - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 710        -  710  90 
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        (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหน้ีจากการขายเงินมดัจ า        
บริษทัอ่ืน 46,000  51,000  46,000  51,000 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (46,000)        -  (46,000)         - 
รวม       -  51,000        -  51,000 
        
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,333  64,907  3,333  54,059 

        
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 51 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิเงินมดัจ าค่าท่ีดินให้แก่บริษทั
แห่งหน่ึง ซ่ึงมีการค ้าประกนัดว้ยเช็คลงวนัท่ีจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่ายจากกรรมการของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงครบก าหนดช าระใน
เดือนมิถุนายน 2558  
 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัดงักล่าวยงัไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพ่ือขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผอ่นจ่ายเป็นงวด พร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั  
 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเพียงดอกเบ้ียจากลูกหน้ีดงักล่าว บริษทัพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ตามยอดเงินตน้คงเหลือทั้งจ านวน 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จดัจ าแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
        
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ       -  2,275        -        - 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน       -   5,325        -        - 
เกินก าหนดช าระเป็นเวลา:        
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,401  16,177        -  16,177 
รวม 3,401  23,777        -  16,177 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,401)  (16,177)        -  (16,177) 
สุทธิ       -  7,600        -        - 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
        
ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ       -  3,817        -  2,969 
เกินก าหนดช าระเป็นเวลา:        
   3 - 6 เดือน       -  2,490        -        - 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 43,219  39,455  43,219  39,455 
รวม 43,219  45,762  43,219  42,424 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,596)    (39,455)  (40,596)  (39,455) 
สุทธิ 2,623  6,307  2,623  2,969 

 

ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 
        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (55,632)  (4,542)  16,177  (43,997) 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบรัษทั 

 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 
        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (55,632)  (1,141)  16,177  (40,596) 

 
9. เงนิประกนัโครงการ 

 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญาวางเงินประกนั เพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม จากผลการ
ประเมินราคามูลค่าทรัพยสิ์นโครงการ บริษทัเห็นว่า ไม่คุม้ค่าการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2559 จึงมีมติอนุมติัยกเลิกการเขา้ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 
ลา้นบาท แก่บริษทั โดยปัจจุบนั อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาวางเงินประกนัโดยฝ่ายกฏหมาย
ของบริษทั 
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10. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นกบับริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นเจา้ของ
โครงการอาคารชดท่ีอยู่ระว่างการก่อสร้างท่ีใกล้จะพร้อมขาย โดยบริษัทได้ช าระเงินส าหรับงวดแรกในวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558 เป็นจ านวน 117 ลา้นบาท จากมูลค่าหุ้นรวมทั้ งส้ิน 160 ลา้นบาท ปัจจุบัน บริษทัอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะของบริษทั (due diligence) ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นได้ผ่านการอนุมติัจากท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 

 
 

11. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
  2558  2557 

     

ท่ีดินและอาคาร  122,466  128,000 
ค่าก่อสร้าง  30,969  27,061 
ค่าสาธารณูปโภคและงานระบบ  11,954  8,267 
ตน้ทุนอ่ืนๆ  1,752  2,514 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า  (4,250)               - 
รวม  162,891  165,842 

 
 
 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 165,842 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 8,953 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี (7,654) 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (4,250) 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 162,891 
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12. เงนิฝากธนาคารทีม่ข้ีอจ ากดัในการใช้ 
 

บริษทัไดว้างเงินฝากประจ ากบัธนาคารในประเทศจ านวน 50 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยงัไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และได้วางเงินฝากประจ าท่ีมีอยู่กับธนาคารใน
ประเทศอีกแห่ง จ านวน 50 ลา้นบาท เพ่ือเป็นประกนักบัธนาคารดงักล่าวในการท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว (ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19)  
 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ราคาทุน 

ช่ือบริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
       

บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั 20,000 20,000 89.00 89.00 17,800 17,800 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 
  (เดิมช่ือ บริษทั บูสท ์พลสั จ  ากดั) 

 
30,000 

 
30,000 

 
99.99 

 
99.99 30,000 30,000 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 20,000        - 99.99        - 20,000        - 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (47,800) (47,800) 

สุทธิ     20,000      - 

 
 
14. ส่วนได้เสียส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
 

บริษทัยอ่ยทีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับปี 2558 ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 สดัส่วนการถือของ             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม (ร้อยละ) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ
จดัสรรให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมสะสม 

บริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

       
บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั 11.00 11.00 (14) (147) (1,656) (1,642) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินของบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 148 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (15,190) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - 
หนีสิ้นสุทธิ (15,042) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,656) 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 

  
รายได ้                      - 
ขาดทุนส าหรับปี (131) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (131) 

  
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14) 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                      - 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14) 
  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (1) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  - 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1) 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 ประเภท ทุนช าระแลว้  ร้อยละการถือหุ้น ราคาทุน 

 กิจการ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
        

บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั ธุรกิจโรงแรม 600,000 600,000 20.00 20.00 138,060 138,060 
บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ธุรกิจโรงแรม 500,000 500,000 9.00 9.00 45,000 45,000 

รวม      183,060 183,060 
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน      (138,060) (138,060) 

สุทธิ      45,000 45,000 

 
 
 
  

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ประเภท ทุนช าระแลว้  ร้อยละการถือหุ้น ราคาทุน 

 กิจการ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

        
บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั ธุรกิจโรงแรม 600,000 600,000 20.00 20.00 140,000 140,000 
บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ธุรกิจโรงแรม 500,000 500,000 9.00 9.00 45,000 45,000 

รวม      185,000 185,000 
หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน      (140,000) (140,000) 

สุทธิ         45,000    45,000 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ            
                                                                         

       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2558 
ราคาทุน      
ท่ีดิน         - 12,000         -         - 12,000 
อาคารส านกังาน         - 28,000         -         - 28,000 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 2,106 2,875         -         - 4,981 
อุปกรณ์ 8,475         -         -         - 8,475 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 362 81         -         - 443 
ยานพาหนะ         - 9,258         -         - 9,258 

   รวม 10,943 52,214         -         - 63,157 

     
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม     
อาคารส านกังาน         - 572         -         - 572 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 857 837         -         - 1,694 
อุปกรณ์ 8,122 341         -         - 8,463 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 101 84         -         - 185 
ยานพาหนะ         - 708         -         - 708 

   รวม 9,080 2,542         -         -    11,622      
      

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (331)            - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,532    51,535 
      

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 671    2,542 

 
  

      (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
ราคาทุน      
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 4,310 321 2,525         - 2,106 
อุปกรณ์ 9,917         - 1,442         - 8,475 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 362         -         -         - 362 
ยานพาหนะ 643         - 643         -         - 

   รวม 15,232 321 4,610         - 10,943 
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     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 1,525 503 1,171         - 857 
อุปกรณ์ 9,385 9 1,272         - 8,122 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 29   72         -         - 101 
ยานพาหนะ 202 87 289         -         - 

   รวม 11,141 671 2,732         - 9,080 

      

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (331)    (331) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 3,760    1,532 

      

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,641    671 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2558 
ราคาทุน      
ท่ีดิน         - 12,000         -         - 12,000 
อาคารส านกังาน         - 28,000         -         - 28,000 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 1,634 2,875         -         - 4,509 
อุปกรณ์ 8,428         -         -         - 8,428 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 362 81         -         - 443 
ยานพาหนะ         - 9,258         -         - 9,258 

   รวม 10,424 52,214         -         - 62,638 

      
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
อาคารส านกังาน         - 572         -         - 572 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 744 743         -         - 1,487 
อุปกรณ์ 8,096 331         -         - 8,427 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 101 84         -         - 185 
ยานพาหนะ         -         708         -         - 708 

   รวม 8,941 2,438         -         - 11,379 
      

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (331)            - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,152    51,259 
      

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 431    2,438 
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       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
ราคาทุน      
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 1,901 238 505         - 1,634 
อุปกรณ์ 9,870         - 1,442         - 8,428 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 362         -         -         - 362 

   รวม 12,133 238 1,947         - 10,424 

      
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 553 356 165         - 744 
อุปกรณ์ 9,365 3 1,272         - 8,096 
ระบบไฟฟ้าและระบบติดต่อส่ือสาร 29 72         -         - 101 

   รวม 9,947 431 1,437         - 8,941 

      

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (331)    (331) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,855    1,152 

      

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,067    431 

 
17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2558 
ราคาทุน      
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303         -         -         - 115,303 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 435 66 84         - 417 

   รวม 115,738 66 84         - 115,720 

      
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 95,938         -         -         - 95,938 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 255 161 84         - 332 

   รวม 96,193 161 84         - 96,270 

      
หัก ค่าเผือ่การด้อยค่าของค่าสิทธิในการใช้        

เคร่ืองหมายการค้า         (19,365)    (19,365) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 180    85 

      

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 120    161 

 



  
รายงานประจ าปี 2558 

 

 GREEN   102 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 
ราคาทุน      
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303         -         -         - 115,303 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 311 124         -         - 435 

   รวม 115,614 124         -         - 115,738 

      
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 95,938         -         -         - 95,938 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 135 120         -         - 255 

   รวม 96,073 120         -         - 96,193 

      

หัก ค่าเผือ่การด้อยค่าของค่าสิทธิในการใช้        
เคร่ืองหมายการค้า 

       (19,365)            (19,365) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 176    180 

      

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 135    120 

 
 เน่ืองจากบริษัทได้มีการจ าหน่ายโรงงานและยกเลิกกระบวนการผลิต 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เคร่ืองหมายการคา้ส าหรับเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง) จึงไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัในอนาคต ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับมูลค่าท่ีเหลือของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนดงักล่าวทั้งจ านวน 

 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   2558 2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     
   จะครบก าหนดภายใน 1 ปี   1,547         - 

   จะครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี   5,443         - 

รวม   6,990         - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี   (1,018)         - 

   5,972         - 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,163)         - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ   4,809         - 
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ในระหวา่งปี บริษทัท าสญัญาเช่าการเงิน รถยนต ์3 คนั โดยมีระยะเวลา 60 เดือน 
 

19. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีก าหนดการช าระคืนทั้งส้ิน 120 งวด เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าจาก
สถาบนัการเงินเดียวกนั ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  

 

20. หนีสิ้นภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 
 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2558  2557  2558  2557 
        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 339  202  306  96 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 334  261  235  206 
ดอกเบ้ียจ่าย 14  7  14  4 
จ่ายช าระระหวา่งปี (33)  (131)  -  - 
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการ
เปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ 226 

 

- 

 

226 

 

- 
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการ
เปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 393 

 

- 

 

393 

 

- 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,273  339  1,174  306 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (941)  -  (941)  - 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 332  339  233  306 
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ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
 

 บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท  
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 บริษทั เอ ซี ดี 
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

    
อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.40 ต่อปี  ร้อยละ 2.30 ต่อปี 
อตัราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2551  ตารางมรณะไทยปี 2551 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ส าหรับพนกังานรายเดือน ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
อายเุกษียณ        60 ปี         60 ปี 
จ านวนพนกังาน 44 คน  6 คน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราการข้ึนเงินเดือนและค่าแรงและอ่ืนๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน
แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 เพ่ิม (ลด) ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
อตัราคิดลด  
(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(24) 

  
(22) 

อตัราคิดลด 
 (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
27 

  
23 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  
(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
24 

  
22 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 
 (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(26) 

  
(22) 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 
 (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(27) 

  
(25) 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 
 (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

 
30 

  
26 
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21. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
        ทุนเรือนหุน้ 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

21.1 ลดทุนจดทะ เบี ยนของบ ริษัทจาก  1,275,000,000 บ าท  (1,275,000,000 หุ้ น ) เป็ น  576,300,000 บาท 
(576,300,000 หุ้น) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 698,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
21.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 576,300,000 เป็น 1,149,760,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 

573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 

21.2.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 199,230,125 หุ้น ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนในอตัรา 2 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุน้ เพ่ิมทุนในราคาเสนอขายหุน้ละ 3 บาท 

 
21.2.2 จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 199,230,125 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
21.2.3 จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 170,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น

บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
 

21.2.4 จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 5,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขาย
หุน้ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

 
ในระหวา่งปี บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 
 

เง่ือนไขตามหมายเหตุขอ้ท่ี 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
 

จ านวน (บาท) 
จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้           

เม่ือวนัท่ี 

    
21.2.1 166,024,432 498,073,296 24 มิถุนายน 2558 

ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 16,744,803 16,744,803 9 มิถุนายน 2558 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 4,216,473 4,216,473 9 ธนัวาคม 2558 

21.2.2 50,100 50,100 9 ธนัวาคม 2558 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดจากการเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิม (21.2.1) ซ่ึงบริษทัไดเ้สนอขายหุน้ในราคาหุ้นละ 3  บาท 
(มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท) 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 
125,000,000 หน่วย และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ได้รับการจัดสรรและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิรวม 
50,000,000 หน่วย 
 
นอกจากนั้น บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 3”) ท่ีออกใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่การ
ออกและจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 250,000,000 
หน่วย 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุน้ละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) 
โดยมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 
 
ในระหว่างปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (ACD-W2) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 16,271,015 หน่วย 
เพ่ือซ้ือหุน้สามญั จ านวน 20,961,276 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิท่ี 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 20,961,276 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ัง
ท่ี 2 จ านวน 144,428,067 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนรวม 166,024,432 หน่วย และใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีได้
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บการจดัสรรและช าระเงินเรียบร้อยแลว้ 1 
หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วย  
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุน้ละ 1 บาท โดยมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 
 
ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ACD-W4) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 50,100 หน่วย เพ่ือ
ซ้ือหุ้นสามญั จ านวน 50,100 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิท่ี 1 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
เพ่ิมข้ึน 50,100 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 จ านวน 
165,974,332 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

 
22. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ี
ช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 
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ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดย           
ถือวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 
 

ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีการใชสิ้ทธิ บริษทัค านวณว่าหากน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก าหนดจ านวนหุ้น
สามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้น าจ านวนหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุ้นสามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใดๆ 
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั   

    2558     2557    2558    2557 
ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั        
 (ขั้นพ้ืนฐาน) (113,435)  (82,231)  (108,988)  (116,632) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั        
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 407,138  397,427  407,138  397,427 
        

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.28)  (0.21)  (0.27)  (0.29) 
   

 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั   

    2558    2557    2558    2557 
ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั        
 (ปรับลดซ่ึงไม่แตกต่างจากขั้นพ้ืนฐาน) (113,435)  (82,231)  (108,988)  (116,632) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
407,138 

  
397,427 

  
407,138 

  
397,427 

หุน้ท่ีเสมือนเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
   สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 47,295  

 
136,894  47,295  

 
136,894 

จ านวนหุน้สามญัปรับลดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 454,433  534,321  454,433  534,321 
        

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.25)  (0.15)  (0.24)  (0.22) 
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23. ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

24. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
 
ขาดทุนทางภาษีและค่าเผื่ออ่ืนๆ ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักจากก าไรเพ่ือค านวณภาษีเม่ือยงัไม่ส้ินอายุตาม

กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั บริษทัไม่ไดรั้บรู้รายการดงักล่าวในการค านวณเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
        
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต       -  13,202        -  8,909 
ตน้ทุนบริการ 295  51,064        -        - 
ตน้ทุนขายหอ้งชุด 7,654        -  7,654        - 
ตน้ทุนขายอุปกรณ์การผลิต       -  22,608        -  22,608 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,774  791  2,670  551 
กลบัรายการจากสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมสภาพ       -  (32,192)        -  (31,517) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน       -        -        -  30,000 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจดัคอนเสิร์ต       -  23,411        -        - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 50,543  4,036  55,094  52,658 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 38,168  24,409  35,505  16,218 

 
 
 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ าแนกการด าเนินกิจการเป็น 3 ส่วนงานหลกัคือ ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือจ าหน่ายและ
ส่วนงานธุรกิจบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ การด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

1  
รายไดจ้าก               

การขายและบริการ 

รายไดจ้าก           
การขาย

อสงัหาริมทรัพย ์

รายไดค้่าบริการจดั
กิจกรรมทางการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ 

 
รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

         
รายได ้ 537 3,611 9,347       -       - 47,122 9,884 50,733 
ตน้ทุน (295) (17) (11,904)       -       - (51,064) (12,199) (51,081) 

ก าไรขั้นตน้ 242      3,594 (2,557)       -       - (3,942) (2,315) (348) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน :         
รายไดอ่ื้น       19,212 249 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (10,434) (1,414) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (130,634) (81,278) 
ดอกเบ้ียรับ       11,406 448 
ตน้ทุนทางการเงิน       (684) (35) 

ขาดทุนส าหรับปี       (113,449) (82,378) 
         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       51,535 1,532 
สินทรัพยอ่ื์น       710,300 302,187 

รวมสินทรัพย ์       761,835 303,719 

รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดจากการขายเป็นรายไดจ้ากการขายเหมาสินคา้คงเหลือคา้งสตอ๊กท่ีบริษทัเคยตั้งค่าเผื่อขาดทุนไว้
ทั้งจ านวนแลว้ส าหรับปี 2557 

 
ลูกค้ารายใหญ่  
กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีผลกระทบทางการคา้อยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งปี 2558  
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีรายไดลู้กคา้รายใหญ่แห่งหน่ึง คือ บริษทั มอนเทอเรย ์พาร์ค รีสอร์ท จ ากดัซ่ึงมีจ านวนประมาณ 
12.88 ลา้นบาท ทั้งน้ีเกิดจากการจดังานหารายไดเ้พียงคร้ังเดียวส าหรับปี 2557 

 
27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้   

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี 

 
27.1   ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง สญัญาจา้งเหมาปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ คงเหลือจ านวน 12.99 ลา้น

บาท  
 

27.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่ายานพาหนะและค่าเช่าอาคารตามสญัญา ดงัน้ี 
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 ลา้นบาท 
สญัญาเช่ายานพาหนะ  
ภายใน  

1 ปี 0.24 
  

28. การเปิดเผยเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
การบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้มื เงินลงทุน และเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน นโยบายการบญัชี
ส าหรับการบันทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดว่าจะไม่ได้รับ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า
ตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเจา้หน้ีสญัญา
เช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่น
ระดบัต ่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม  

 2558  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
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 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม  

 2558  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          - 169.51         0.04 169.55 0.05 – 2.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 70         -         - 70 1.50 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 100         -         - 100 1.20 – 1.50 

 170 169.51         0.04 339.55  
 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม  

 2557  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          - 5.66 0.61 6.27 0.60 – 2.30 
เงินลงทุนชัว่คราว 11.54         -         - 11.54 1.125 

 11.54 5.66 0.61 17.81  
 
 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 2558  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          - 155.36         0.04 155.40 0.05 – 2.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 70         -         - 70 1.50 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -         - 56.44 56.44 5.00 – 12.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 100         -         - 100 1.20 – 1.50 

 170 155.36 56.48 381.84  
 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 2557  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
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 (หน่วย : ลา้นบาท)  
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 2557  

 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          - 5.28 0.06 5.34 0.60 – 2.30 
เงินลงทุนชัว่คราว 11.54         -         - 11.54 1.125 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.45         - 14.99 56.44 5.00 – 12.00 

 52.99 5.28 15.05 73.32  

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษัทมิได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2558 2557 

สกลุเงิน 
สินทรัพย ์     
ทางการเงิน 

หน้ีสิน                
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน 

หน้ีสิน                
ทางการเงิน 

     
พนัเยน 45,128.50         - 45,128.50         - 

 
 

มูลค่ายตุิธรรม 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์มี
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกบัตลาด ฝ่ายบริหารจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

29.1 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัจาก 
บริษทัเอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
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29.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัยกเลิกการเขา้

ลงทุนในโครงการโครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษา
โครงการจ านวน 35 ลา้นบาท แก่บริษทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 
  

    

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  
อินทรสุขศรี 

67 วิทยาลยัศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  0.563 
(หมายเหตุ :   
ณ วนัท่ี 2 
มีนาคม 59) 

ไม่มี   ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ -บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

    อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น
กรรมการ รุ่นท่ี 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

    2556 -กรรมการผูจ้ดัการ -บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์ 

          2556 -กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์ 

          2548 - ปัจจุบนั -กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 

          2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

        

          2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2533 -รองผูก้  ากบั(ท าหน้าท่ี
ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2524 -รองสารวตัรแผนก
งบประมาณ 
 
 
 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2.นายประทีป    
อนนัตโชติ 

59 ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 

2557-2558 
 

2550-2556 
 
 

2542-2549 
 

2538-2541 

-รองประธานกรรมการบริษทั 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรี
นครินทร์ – เทพารักษ ์
 
-ผูจ้ดัการสาขา บางใหญ่ 
 
-ผูจ้ดัการสาขา สวนพลู 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดัมหาชน 
 
 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 
 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 
 
 

3. นายวิจิตร  ค าภูมี 46 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด 
หลกัสูตรนายทหารส่งก าลงับ ารุงขั้นตน้ 
หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 
หลกัสูตรนายทหารส่งก าลงับ ารุงขั้นสูง 
หลกัสูตรผูบ้ริหารการศึกษา 
หลกัสูตรนายทหารอากาศอาวโุส 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ก.พ. 2558  
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2547 – 2550  
 

2552 – 2556 
 
 

2551 – 2552 
 
 

 2543 – 2551  

- กรรมการ 
 
 
-กรรมการบริหาร 
 
-ผูจ้ดัการ 
 
-หวัหนา้แผนกวิชา
ลาดตระเวนทางอากาศ 
 
-รองหวัหนา้แผนกวิชา
ลาดตระเวนทางอากาศ 
 
-คณะอนุกรรมาธิการ
การทหาร 

- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์ 
 
 
-บริษทั บูสท ์พลสั จ  ากดั 
 
-บริษทั จอย วิชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั 
 
-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบติัทาง
อากาศ 
 
-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบติัทาง
อากาศ 
 
-สภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือพิจารณาการขดุคอ
คอดกระ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

5.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา 55 ปริญญาโท สาขาการตลาดระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัวูด๊บูร่ี เบอร์แบงก ์รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาตรี สาขาการตลาด  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร R.E.C.U. ผูจ้ดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
หลกัสูตรบงัคบั  มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส 
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

6.54 
(หมายเหตุ : 
ขอ้มูลสดัส่วน
การถือหุ้นใน
บริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2558) 

ไม่มี ม.ค. 2559 – ก.พ. 2559 
 

2557 – 2558 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 

2556 – 2557 
 

2555 – 2556   
 
 

2538 – 2546   

- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการ 
 
 
- ท่ีปรึกษา 
 
- ท่ีปรึกษา กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
 
- บ. ซีบีเอสเอม็ แคปปิตอล เซอร์วิส พีทีอี 
ประเทศสิงคโปร์ 
 
- บ. ฟลูตนั แคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ 
 
- บ. โอเช่ียน อีเลฟเวน่ จ  ากดั ประเทศไทย 
 
- บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 
- บริษทั ซีบีเอสเอม็ แคปปิตอล เซอร์วิส พีทีอี 
ประเทศสิงคโปร์ 
 
- บมจ. โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต  

6.นางภวญัญา             

กฤตชาติ 

 

67 บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั - (เร่ิมเขา้
ด ารงต าแหน่ง เม่ือ 
วนัท่ี 5 ก.พ. 58) 

 
2556 – ปัจจุบนั 

 
 

2552 – 2556 
 

2551 – 2555 

-ประธานกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
 
-กรรมการบริหาร 
 
-กรรมการ 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
 
 
- บจ. บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์  
 
- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2550 – 2551 
 

- ท่ีปรึกษา - บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 

2541-2548 -ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ดูแล
บริหารงานสาขา บางใหญ่ 

-ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 

7.นายวิรัติ  จนัทร์ศิริ-

วฒันา 
62 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั -  (เร่ิมเขา้

ด ารงต าแหน่ง เม่ือ 
วนัท่ี 13 ก.พ. 58) 

 
2553 – ปัจจุบนั 

 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2555 – 2557  
 
 

2554 – 2556 
 
 
 

2552 – 2554 
 

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- ประธาน 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
แผนพฒันาองคก์ร 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบส่ือสาร 
 
- นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ 
(ดา้นบริการจดัการระบบ
จ าหน่าย) 
 
 
 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
-สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง 
 
- การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2550 – 2552  
 
 
 

2548 – 2550  
 
 
 
 

2542 – 2548 
 

- นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายจดัการยานพาหนะและ
เคร่ืองกล 
 
- นกับริหาร 10 ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ
ระบบส่ือสารและ
คอมพิวเตอร์ 
 
- นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการ
กองระบบส่ือสารฝ่าย
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 

-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 
- การไฟฟ้านครหลวง 

8.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 57 - University of California, Berkeley International Business 
Development Program 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั - (เร่ิมเขา้
ด ารงต าแหน่ง เม่ือ 
วนัท่ี 30 เม.ย. 58) 

 
2531 – ปัจจุบนั 

 
 
 

2557 
 
 

2555 
 
 

-กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธานหลกัสูตรพฒันา
สมัพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- บริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
- บริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
- บริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
 
- บมจ.ซนัวูด้อินดสัทรีส์ 
 
 
- กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 
 
 



                                                                                                                                            รายงานประจ าปี 2558 

GREEN                                                                                                                    หนา้ท่ี  119 
  

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2551 
2548 

 
 
 

2529 
 

2527 
 

2525 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- คณะอนุกรรมาธิการ การ
พฒันาเศรษฐกิจดา้น
เทคโนโลยแีละการคา้ 
 
- ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
- แผนก Charterer 
 
- ฝ่ายต่างประเทศ 

- บริษทั งานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั 
- ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
 
 
- บมจ. จุฑานาวี 
 
- UMC International Co.,Ltd 
 
- ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

9.นายออย บุน อนั 

(Mr.Ooi Boon Aun) 
57 บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโ์ปร์ ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั - (เร่ิมเขา้

ด ารงต าแหน่ง เม่ือ 
วนัท่ี 30 เม.ย. 58) 

 
2553 – ปัจจุบนั 

 
2550 – ปัจจุบนั 

 
2547 – 2549  

 
2539 – 2549 

 
 

2546 – 2547  
 
 

- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 
 
- หวัหนา้ 
 
 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- บริษทั เคียน อินเวสเมน้ โฮลด้ิง ไพรเวท จ ากดั  
 
- บริษทั อีส แอรินแอน แอสเซส จ ากดั 
 
- ธนาคาร เดฟฟ่า อินเวสเมนท ์จ ากดั ฮ่องกง 
 
- สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน 
 
- นอร์ท เอเชียน ออริจิเนชัน่ ธนาคารสแตน
ดาร์ท เอเชีย จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2541 – 2546  
 

- รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- TCC กรุ๊ป จ ากดั (กลุ่มบริษทัไทยเบฟเวอเรจ) 
 

10.นายเกลน ลาว 

เลียน เซ่ง 
50 ปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยั

แห่งชาติสิงคโปร์ 
ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั

(เร่ิมเขา้ด ารง
ต าแหน่ง เม่ือ วนัท่ี 

5 ก.พ. 58) 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2539 – 2549 
 
 

2539 – 2549 
 
 

2538 – 2539 
 

2538 – 2538  
 

2536 – 2537 
 

2536 – 2536  
 

2532 – 2536 

- กรรมการ 
 
 
 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
 
- ประธานบริหารและกรรมการ 
 
- กรรมการ / รองประธานคนแรก 
 
 
- สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  
 
 
- ผูจ้ดัการ 
 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ  
 
- เหรัญญิก  
 
- นกัลงทุนทางการเงิน 
 
ผูช่้วยนกัลงทุนทางการเงิน 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
 
- บริษทัฟลูตนั แคปิตอล 
 
- บริษทั อเมดีโอ รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
- ธนาคารยเูน่ียน สวิสเซอร์แลนด,์ 
Painewebbers 
 
- สาธารณรัญไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน 
 
- ธนาคาร Dresner 
 
- ธนาคารราโบ 
 
- ธนาคารยเูน่ียน, สวิสเซอร์แลนด ์
 
- ดีสทริคอล (แคลิฟอเนีย) 
 
- ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

11.นางสาวกรวรรณ 

ใจวนัดี 
38 ปวส. วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบญัชี 

  
ปวช. วิทยาอาชีวศึกษาเชียงราย  สาขาการบญัชี 

 

6.081 
(หมายเหตุ :   
ณ วนัท่ี 2 
มีนาคม 59) 

ไม่มี ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
- นกัธุรกิจ 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
 

12.นายสิน เอกวิศาล 72 ปริญญาโท M.Ec. (ทุนโคลมัเบีย) มหาวิทยาลยั ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย 

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ก.พ 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย. 2553 – 2554 
 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 
 

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552   
 

มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551 
 
 
 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธาน  
 
- ท่ีปรึกษา  
- ท่ีปรึกษา  
 
- คณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
- ท่ีปรึกษา  
- ประธานกรรมการ  
 
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 
- ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  
 
- ประธานคณะกรรมการ
จดัการ/กรรมการ 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป จ ากดั 
 
- บริษทั โรงแรมป่าตองพารากอน จ ากดั 
- บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 
 
- ตลาดเงิน  ตลาดทุน  การประกนัภยั                     
และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 
 
- บริษทั วฒันโสภณ จ ากดั 
- บริษทั ทรัพยเ์ซฟอพาร์ตเมน้ท ์จ  ากดั 
 
- บริษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จ  ากดั 
- บริษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากดั 
 
- บจก. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
 
 - บริษทั บริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548 
 
 

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544 
 
 

ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544 
 

ม.ค. 2539 – มิ.ย. 2543 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 2538 
 
 

2539 – 2544 
 

2539 – 2543 
 

2537 – 2539 
 

2533 – 2536 
 

2523 – 2536 
 

ปี 2536 

- กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 
- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
  
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(สายสินเช่ือส านกังานใหญ่
และสาขา) 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(สายสินเช่ือส านกังานใหญ่)  
  
- ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ  
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่าย
บตัรเครดิต  
 

- บรรษทั บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- บริษทั ไชน่า (สยาม) อินชวัรัน จ ากดั 
 
- บริษทั บางกอก โพลีเอสเตอร์ จ  ากดั 
 
- บริษทัเงินทนุ ธนมาศ จ ากดั 
 
- บริษทั ทอ้ปอีซ่ี จ  ากดั 
 
- บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ภทัรธนกิจ  
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2533 – 2536 
 
 

2530 – 2533 
 
 

2524 – 2530 
 
 
 

2520 – 2523 
 
 

2519 – 2520 
 
 
 

2517 – 2519 
 
 
 

2515 
 

2509 – 2512 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่าย
กิจการสาขา และผูจ้ดัการภาค 1 
 
 - ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
สาขา  และผูจ้ดัการส านกัสีลม   
 
- รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
สาขา  และผูจ้ดัการส านกั
ถนนเสือป่า  
 
- ผช.ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ (สินเช่ือ)  
  
- หวัหนา้ส่วนส่งเสริมธุรกิจ 
(วิเคราะห์และพิจารณาบริการ
ใหม่) ฝ่ายพฒันาธุรกิจ   
 
- หวัหนา้ส่วนพฒันาธุรกิจ 
(สินเช่ือ) ฝ่ายการธนาคาร 
(ภายในประเทศ)  
  
- ส่วนการพนกังาน ฝ่ายธุรการ  
 
- เศรษฐกร  
 
 
 
 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
- กรมวิเทศสหการ ส านกันายกรัฐมนตรี 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

11. นางสาวสุภาพร 

สุวรรณแสงชูโต 
56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิดา้)  
 
บญัชีบณัฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ก.พ. 2559 
 

2549 – 2558 
 
 

2537 – 2537  
 
 

2533 – 2537  
 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน กลุ่มบริษทัในเครือ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
- บมจ. ยนิูค แก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมิคลัส์  
 
 
- บริษทั พรหมมหาราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั 
 
 
- บริษทั ไซมอน แอนด ์แอสโซซิเอท 
จ ากดั 
 

12. นายสหสัธสั คงวธุ 59 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  

ไม่มี ไม่มี 2558 – ก.พ. 2559 
 
 

2559 
 
 
 

2557 – 2558  
 
 

2554 – 2555 
 

2553 – 2554  

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบริหารงานทัว่ไป 
              
-ท่ีปรึกษาทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 
 
 
- รองประธานอาวุโสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
 
- การบริหารจดัการ 
 
- เลขานุการคณะกรรมการ 
- รักษาการผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์
 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บจก. ไทยอลัลอย แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
- บริษทั เจท็ เวย ์ออโต ้จ  ากดั 
- บจก. ไทยอลัลอย วีล จ  ากดั 
 
- บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอ็นเนอร์ยี ่
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  
 
- บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั ไทยโฟม จ ากดั 

http://www.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2552 – 2553  
 
 

2550 – 2552 
 

2545 – 2550 
 
 

2541 – 2545  
 
 

2537 – 2541     
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายจดัซ้ือ 
 
- ท่ีปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
- รองประธานฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายจดัซ้ือ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
 

- บริษทั อิมเพรสเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 
 
- บริษทั อิมเพรสเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 
- บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอ็นเนอร์ยี ่
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  
 
- บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
 
 
- บมจ. สหวิริยาสตีล อินดสัตรี  

13. นายคมสณัห์  

ธมัมรัคคิต 
56  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแอชแลนด ์ 

รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
หลกัสูตร “การวิเคราะห์และประเมินโครงการ” สถาบนั
บณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 12/35 
 
หลกัสูตร “Real Estate Investment : Strategy, Analysis, an 
Decision” สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 1/37 
 
หลกัสูตร “วาณิชธนกิจ”  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 2/37 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2556 – 2557 
 
 

2554 – 2556 
 

2551 – 2554 
 

2549 – 2550 
 
 
  

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานธุรกิจพลงังาน 
 
- ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งาน Asset Management  
 
 
 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่ 
 
 
- ซีบีเอสเอม็ ประเทศสิงคโปร์ 
 
- ซีบีเอสเอม็ กรุ๊ป ฮ่องกง 
 
- บจก. เอส ซี บี แคปปิตอลเซอร์วิช  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2547 – 2549 
 
 

2543 – 2546  
 
 

2541 – 2542 
 
 

2538 – 2541 
 
 

2535 – 2538 
 
 

2533 – 2535    
 
 

2529 – 2533   

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งาน Business Development 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแล
ติดตามหน้ี NPL Portfolio 
 
- ผูจ้ดัการเฉพาะกิจ  
 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายสินเช่ือ
โครงการ 
 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
สินเช่ือโครงการ 
 
- หวัหนา้ส่วน ส่วนสินเช่ือ
เพื่อการพาณิชย ์
 
- เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ส่วน   
สินเช่ือพ่ือการพาณิชย ์

- บจก. อลัฟ่าแคปปิตอล เอเอม็ซี  
 
 
- บจก.อลัฟ่าแคปปิตอล เอเอม็ซี 
 
 
- บลง.คาเธย ์ไฟแนนซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
- บลง.จี.เอฟ.จ ากดั (มหาชน) 
 
- บลง.ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
- บลง.ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
- บลง.ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
- บลง.ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

14.นางสาวพร้อมศิริ  

กิจเสรี 
36 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การจดัการตอ้นรับระหวา่งประเทศ (International 
Hospitality Management) โรงแรม สถาบนั Montreux 
สวิตเซอร์แลนด ์
 
 

ไม่มี ไม่มี เม.ย.58 –ก.พ.59 
(ลาออกจาก

ต าแหน่งเม่ือ 29 
ก.พ. 2559) 

2553 – ปัจจุบนั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายอสังหาริมทรัพย ์
 
 
- ผูจ้ดัการ 
 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- Hotel Pawillion 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

15. นายคอลลิน ซิม    

ซิ เหวย่ 
41 ปริญญาตรี สาขาการเงิน ( เกียรตินิยมอนัดบัสอง ) 

มหาวิทยาลยั Santa Clara แคลิฟอร์เนีย 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2557 – 2558 
 

2550 - 2557  
 

2546 – 2550 
 
 

2545 
 

2543 - 2545 
 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
กลยทุธ์และการลงทุน 
 
-  ผูอ้  านวยการบริหาร 
 
- รองประธานฝ่ายการ ตลาดทุน 
 
-  ผูจ้ดัการ การซ้ือขาย 
หลกัทรัพย ์
 
-  นกัวิจยั 
 
- รอง / ผูจ้ดัการโครงการ 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- CBSM Capital Services 
 
- INTL FCStone 
 
-  Standard Bank 
 
 
-  ING Barrings 
 
-  DBS Securities 

16.นางธนิดา 

อินทจกัร์ 
47 รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง   
 
บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั 
 

2549-2555 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บ. พรรพี การบญัชี 

17. นางสาวสรัญรัตน์  
สีสนั 

37 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั -เลขานุการบริษทั -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

  

  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

    

2547 -2556 -เลขานุการประธานบริหาร -บมจ. ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอน์ คอน
สตรัคชัน่ 
 

  

  

 

    

2546-2547 -เลขานุการคณะท างาน
การเกษตรและสหกรณ์ 
 

-ส านกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 


