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ช่ือบริษัท :   บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

(ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือ 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 าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

Business Description :  The Company and its subsidiaries operate in Thailand and are principally engaged in 
real estate development and alternative energy businesses. 

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 สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   316/32 สุขมุวทิ 22  ซ.สายน ้ าทิพย ์ ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองเตย 
   เขตคลองเตย  กรุงเทพ  10110 

โทรศพัท ์: 02-259-5300 
โทรสาร : 02-259-8956 

 AUDITORS  D I A INTERNATIONAL AUDIT CO.,LTD 
316/32 Sukhumvit 22 Road (Soi Sainumthip) Klongtoey Bangkok 10110 
Tel. +662-259-5300 (8 lines) 
Fax. +662-259-8956, +662-259-8959, +662-260-1553 

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

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

ข้อมูลจ าเพาะของบริษทั / CORPARATE PROFILE 
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จดัตั้ง :     7 มกราคม 2535 
INCORPORATE :   January 7, 1992 

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

ทุนจดทะเบียน :    818,024,729.00 บาท 
Authorized Capital :   818,024,729.00 baht 

ทุนเรียกช าระแล้ว :   818,024,729.00 บาท 
Paid-up Share Capital :   818,024,729.00 baht 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
          (หน่วย : พนับาท) 
           2559                        2560          2561 
ข้อมูลทางการเงนิ 
รายไดร้วม       439,705.00     53,057.00    161,888.00 
ก าไรขั้นตน้     (115,079.00)    (58,194.00)        2,048.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (119,578.00)     (58,194.00)        1,257.00 
สินทรัพยร์วม      734,404.00    667,752.00 1,130,785.00 
หน้ีสินรวม        28,793.00      18,653.00    271,029.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      705,611.00    649,099.00    859,693.00 
ทุนจดทะเบียน     1,149,760.00 1,149,760.00    818,025.00 
ทุนช าระแล้ว        715,020.00    715,020.00    818,025.00 
 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ(%)          9.74%   11.34%      25.18% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)      -24.15% -109.68%       0.78% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)      -14.74%    -8.29%        0.76% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)      230.34   2,446.61     649.41 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)         16.87      164.58       64.74 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)         0.04              0.03         0.36 
 
ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้       (0.18)    (0.079)      (0.003) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท)        1.00     1.00       1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี         1.03     0.92       1.05  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั 
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เรียน ท่านผูถื้อหุน้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในกิจการของบริษทัทุกท่าน 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจโดยการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานเพ่ิม 2 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ 10 เมกะวตัต ์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน 5 เมกะวตัต ์จงัหวดัสระแกว้และ
โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต ์จงัหวดันครราชสีมา จากการด าเนินงานธุรกิจ
ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยท าให้บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินงาน    
ปี 2561 จ านวน 131 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ประมาณ 86 ล้านบาท ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลงังาน          
ช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั  
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั     
อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการ   
ถือหุ้น คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5)  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษทัอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงมติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาใชสิ้ทธิออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าว  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยมีการวางนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายส าคญั ๆ ท่ี ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย  ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของ ผลิตภณัฑ ์และการบริการ  นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดให้กรรมการผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม  ปฏิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี  อยา่งเคร่งครัด และบริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน (CSR)           
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการท า
กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาและด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

ส่ิงส าคญัท่ีสุด  บริษทัฯ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้  ผูร่้วมทุน ลูกคา้  สถาบนัการเงิน  คณะผูบ้ริหารและพนกังาน และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทุกท่าน  ท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนุนการด าเนินการของบริษทัดว้ยดีเสมอมา  และขอให้เช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ        
จะด าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณและยึดถือหลกับรรษทัธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

สารจากประธานกรรมการ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

“ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาธุรกิจพลังงานทางเลือกและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

 พนัธกจิ 

1. มุ่งมั่นสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด Green  & Clean Energy  Business เพื่อสร้างกระแสรายได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

2. มุ่งมัน่เป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือก และพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพและมีอตัราการเติบโต 

3. มุ่งมัน่สร้างองคก์รสู่ความเป็นมืออาชีพในการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อสงัหาริมทรัพย์

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

รวมถึงโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ  

4. มุ่งมัน่สร้างสรรค ์โครงการอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

5. ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั 

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคก์รสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือกและพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
เนน้กระแสรายไดสู่้องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย 

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

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

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงยดึนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด Green & Clean Energy Business  และ
อสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือสร้างกระแสรายไดท่ี้มัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิในระยะส้ัน 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี คือ 
1. จ าหน่ายและปิดโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีจ านวน 2 โครงการ 

2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
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- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่สมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วม

ทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน 

- ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ิมพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางการด าเนินธุรกิจ 

4. ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการและ              

มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้

เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองคก์ร 

6. พฒันาความสามารถของบุคลากรเพ่ือใหท้นัต่อการเติบโตของบริษทัฯ 

7. ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  ของบริษทัฯ 
8. ส่งเสริมใหอ้งคก์รมุ่งมัน่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิระยะกลางและระยะยาว  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตดา้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย

รูปแบบธุรกิจท่ีสนใจไดแ้ก่  

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทขยะ 
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทพืชพลงังานและไม ้ 

ทั้งน้ี บริษทัไดว้างเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในปี 2565 บริษทัฯ จะตอ้งมีโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีมีก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 50 เมกะวตัต ์โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเป็นหลกั และแถบ
เอเชีย เช่น เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 ส าหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้านั้น บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาและลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยต์ามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เช่น สหกรณ์การเกษตรโครงการเปิด
โซล่าร์รูฟเสรีในโครงการน าร่อง (Pilot Project) นอกเหนือจากน้ีบริษทัฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้าโซล่าร์รูฟเพ่ือขาย
ไฟฟ้าใหแ้ก่โรงงาน และหา้งสรรพสินคา้ และยงัมีโครงการท่ีจะใหบ้ริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟใหแ้ก่บา้นเรือนท่ีสนใจ 

 กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นหลัก และการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ บริษทัจะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยจะ
จดัการจ าหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่และลงทุนกบัพลงังานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) บริษทัจะมี
การลงทุนกบัพลงังานทางเลือกท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟกบัการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวตัต ์เป็นการสร้างความมัน่คงในรายรับของ
บริษทัในอีกกวา่ 20 ปี ใหห้ลงั และมีแผนการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัในสภาวะท่ีบริษทัก าลงัขาดทุน ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการ
ตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือถ่วงดุลกบัการสูญเสียไปแลว้ แมเ้ป็นเพียงส่ิงเลก็นอ้ยแต่ก็สามารถส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทัได ้
รวมทั้งจะเป็นการสร้างคุณลกัษณะการใชจ่้ายท่ีดีใหแ้ก่บริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 
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  ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan)  บริษทัจะมีการติดตั้งและขายไฟให้กบัภาคเอกชนดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความตอ้งการท่ีมากข้ึนในการผลิตไฟเพ่ือใชเ้องของภาคเอกชน และความตอ้งการใชไ้ฟท่ีมากข้ึนใน
ระดบัครัวเรือน เช่นรถพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ส่วนในแผนระยะยาว เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟให้กบัภาครัฐมีอายสุัญญาถึงกวา่   
20 ปี ทางบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและพฒันาต่อยอดธุรกิจจากผลก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด และมีปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื 

แผนงานในอนาคตเพ่ือการขยายธุรกจิของบริษัท 
เน่ืองจากบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ และมีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารชุดใหม่จึง
มีการวางแผนงานในอนาคตดงัน้ี 
 ธุรกจิด้านอสังหาริมทรัพย์ 

1. โครงการร็อคเซีย ห้องชุดจ านวน 300 ห้อง เร่ิมโอนให้ลูกคา้ตั้งแต่ปี 2558  แต่เน่ืองจากสภาพเศษฐกิจและท าเล
ท่ีตั้งโครงการท าให้การขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจึงไดป้รับปรุงห้องชุดจ านวน 225 ห้อง เพ่ือให้เช่า
และมีการรับรู้รายไดบ้างส่วนในงบการเงินรวมประจ าปี 2560 และ 2561 

2. โครงการออริจนิส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จ านวน 371 ห้องชุด เร่ิมโอนใหแ้ก่ลูกคา้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 
–    28 กมุภาพนัธ์ 2562  โดยโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้จ านวน 315 หอ้ง  คาดการณ์วา่จะโอนอาคารชุดใหก้บัลูกคา้ได้
ทั้งหมดในปี 2562 

หมายเหต ุ  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจ าหน่ายและปิดโครงการท่ีมีจ านวน 2 โครงการใหเ้สร็จส้ิน 
ภายในปี 2562  

 ธุรกจิพลงังาน 

 ในปี 2560 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน             
โดยบริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาขนาด 1 เมกกะวตัต ์ เป็นคู่สญัญา
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายสุญัญา 25 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2581 )  

 ในปี 2561 บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดัไดล้งทุนในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์จ ากดั (จ.สระแกว้) และ บริษทั เวนตุส   
โซลาร์ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนโดยบริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินขนาด 5 เมกะวตัตต์่อโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อายสุญัญา 25 ปี  

ในปี 2562 บริษทัฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่สมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วม

ทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน  

 ธุรกจิอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการต่างๆ ท่ีจะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสุด 
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ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เร่ืองการเปล่ียนแปลง              
ช่ือบริษทั เป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (จากเดิมช่ือบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน))    
ซ่ึงมีผลการเปล่ียนแปลงจากการเขา้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ  เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป (และเดิมช่ือบริษทั 
ไมดา้  เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) )  (“บริษทั”) เดิมช่ือ บริษทั ไมดา้ อุตสาหกรรม จ ากดั 

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอกล าโพง 
และตูล้  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพ่ือใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไมต้ามค าสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการในประเทศเป็น
หลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกลูเอ้ียวศิวกิลู และนายธเนศ ดิลกศกัยวทูิร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 
30 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
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 าให้บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัส้ินปี 2547 เป็นจ านวน 82.50 ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้มติลดทุนจดทะเบียนจ านวน     
40 ลา้นบาท จากเดิม 240 ลา้นบาท เหลือ 200 ลา้นบาท พร้อมทั้งไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548       
ท าให้ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMC ถือหุ้นเป็นจ านวน 13 ลา้นหุ้น และ 7 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ฝ่ายไทย และ MMCไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะน าหุ้นจ านวน 44.57 
ล้านหุ้น และจ านวน  24 ล้านหุ้น ตามล าดับ รวมเป็น  68.57 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญชี Lock up            
กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.57  ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นหุ้น) ในกรณีท่ีผูร่้วม
ทุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการขายหุ้นของตนออกจากบญัชี Lock up จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงท่ี
จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของ  ผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ายให้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 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
คลงัสินคา้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และได้ท าสัญญาซ้ือตราสินคา้ “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่อท าให้
บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้
ตราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พ้ืนท่ีท่ีบริษทั
ได้รับสิทธิในการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ “Medalist”        
จะรวมเรียกว่า “Territory” ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัคงเป็นสิทธิของ MMC ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย 
ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกวา่ “Non-Territory”) ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่าย 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
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สินคา้ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน เน่ืองจากจ าหน่ายไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่ตอ้งขายผ่าน MMC ดงัเช่นใน
อดีต 
 นอกจากน้ี บริษทัไดท้ าสัญญาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) กบั MMC โดยก าหนดให้ MMC 
ช่วยท าการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจ าหน่ายเชิงรุกส าหรับเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ี Territory เช่น การส่งมอบรายช่ือ สถานท่ีติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกคา้ให้กบับริษทัการประสานงานให้บริษทัได้
ติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน Territory เป็นตน้ ซ่ึงท าให้บริษทัไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้
ดา้นการตลาด 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 ในราคาหุ้นละ 116.66 
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 มีมติให้โอนเงินลงทุนบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว
อ่ืน 
 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 โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท     
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
 ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาก 375 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจากการส ารอง
ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส 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 (ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอก
สถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ 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 
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จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ 140  ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ในปี  2556  ช่วงเดือนเมษายน  บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556  เพ่ือเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 1,025  ลา้นบาท จากเดิม  250 ลา้นบาท รวมเป็น 1,275 ลา้นบาท  โดยออกหุ้นสามญัจ 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) ทั้ งจ านวน มูลค่า 1.2 
ลา้นบาท เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผ่านมาบริษทัดงักล่าวยงัไม่มีการด าเนินงานใดๆและ ในเดือนกนัยายน ปี 2556  บริษทัฯไดมี้การ
บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ 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 ธนัวาคม 2556 

  ระหวา่ง ปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 4  ตุลาคม 2556  เพ่ือขอมติผูถื้อหุน้ร่วมพิจารณาอนุมติั
การเปล่ียนแปลงท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทั  พร้อมการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลกั จึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย  คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท์  จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้เหมาะสม
กบัธุรกิจ ณ ปัจจุบนั 

 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษัทฯ ได้เขา้ท ารายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นท่ีดินเปล่า ในเขตจังหวดั มหาสารคาม      
(หลงัร้ัวมหาวทิยาลยัมหาสารคาร) จ านวน 2 แปลง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 17  ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากบั 152,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยห้าสิบสองลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัโดยค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นวา่เพ่ือน าท่ีดินดงักล่าวไปพฒันาธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์และ
ผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคาม มีการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล จะท าให้มหาสารคาม มีความเจริญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี 
(AEC) 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทฯได้พิจารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ดิ อิมเพลส ตั้ งอยู ่              
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 และตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมอีก
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มาก ทางบริษทัพิจารณาแลว้ให้ด าเนินการขายโครงการออกในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสียหายต่อ
บริษทัฯ  
 ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557  เพื่อขอมติผูถื้อหุ้น
ร่วมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ด าเนินงาน ฯลฯ โดยผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามวาระต่างๆท่ี ไดข้อร่วมพิจารณา 

บริษทัฯ ไดจ้ดังาน Grand Opening โครงการตกัสิลา ณ จงัหวดัมหาสารคาม เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 ซ่ึงไดรั้บการตอบ
รับท่ีดี  สรุปการเปิดจองโครงการตกัสิลามีทั้ งหมด 300 ห้องชุด จ านวนห้องท่ีจอง ณ วนัเปิดตัวโครงการ 101 ห้องชุด  เหลือ 199  ห้องชุด            
(ท่ียงัไม่มีการจอง)     

ช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกการซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงซ่ึงบริษัทได้มีการวางมัดจ าในปี 2556          
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในโครงการตกัสิลาคอนโดมิเนียม 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
และเพ่ือมิให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียเงิน มดัจ า ในท่ีดินดงักล่าวการโอนขายสิทธิในเงินมดัจ า ให้แก่บุคคลอ่ืนจึงเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาโอนขายสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์  2558 คณะกรรมการบริษัทฯ             
ได้อนุมติัการจดัตั้ งบริษทัย่อยเพ่ิมเติม ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นว่าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจเดิมเป็นกลุ่มธุรกิจประเภท 
สันทนาการ เช่น ตูเ้กมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ  และผูบ้ริหารไดมี้ความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนมาด าเนินธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์น
รูปแบบต่างๆ  แต่เม่ือสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อ านวย จึงขบัเคล่ือนธุรกิจดังกล่าวล่าช้า พร้อมทั้ งยงัไม่สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนหมวดธุรกิจจากสันทนาการมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และเป็นเหตุผลท่ีส าคญัในการเพ่ิมธุรกิจใหม่เขา้มายงั
บริษทัฯ ซ่ึงเบ้ืองตน้แนวทางในการด าเนินธุรกิจไดว้างแผนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ธุรกิจกลุ่มพลงังาน   

ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ ธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, พลงังาน
น ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่ธุรกิจ
ดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน และมีความพยายามท าใหก้ลุ่มอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตข้ึนตามไปดว้ย 
เป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ ใหม้ากข้ึน และขยายฐานธุรกิจใหส้ามารถมีศกัยภาพในการแข่งขนัของ
ธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD (บริษทัยอ่ย)  เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน 
ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท
ถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558  

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
สามล้าน ส่ีแสนหกห ม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)                      
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เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 
573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ้น               
สดัส่วน 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 ลา้นหุ้น และเสนอออกหุ้นเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดจ านวน 
398,460,250 หุน้ โดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) จ านวน 199,230,125 หุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั (“ACD-W4”) จ านวน 199,230,125 หุ้น ซ่ึงตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิของ 
ACD-W2 ตอ้งปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของ ACD-W2 ตามขอ้ 4 (ข) ซ่ึงระบุวา่ เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” และขอ้ 4 (ค) ซ่ึงระบุว่า เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยท่ีราคา
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 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 



  
   รายงานประจ าปี 2561  

 

                                                                                                                                                                                              หนา้  13 
 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 125,000,000 หน่วย และให้แก่     
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดรั้บการจดัสรรและช าระเงินเรียบร้อยแลว้ 2 หุน้
สามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 50,000,000 หน่วย  

นอกจากนั้น บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3) 
ท่ีออกใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรให้แก่การออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม 
2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 250,000,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ได ้
1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 

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 

ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.00 บาทต่อหุน้ (ค านวณได ้0.776 บาท เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ราคาตาม

มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่สามารถ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคาใชสิ้ทธิเดิม
ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.65 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 

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 

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุน บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากเดิม      

1 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัจะน าทุนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือศึกษาขอ้มูลและแผนงานเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน  
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ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารส านกังาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ลขท่ี 405 

ถ.บอนดส์ตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) จากนายชยัพิทกัษ ์แสงเทียมแกว้ (“ผูจ้ะขาย”) ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดิน จ านวน 4 แปลง โฉนดเลขท่ี 136629, 136630, 136631 และ 136632 อ าเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดันนทบุรี รวมเน้ือท่ี 

80 ตารางวา และเป็นเจา้ของอาคารพาณิชย ์6 ชั้น ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินดงักล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท  (ส่ีสิบลา้นบาทถว้น) และ

ทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลา้นบาทถว้น)  

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษัทเข้าท าสัญญาวางเงินประกัน เพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงเข้าศึกษาความเป็นไปได ้

โครงการเดอะโนเบิล อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ จ านวนเงิน 35 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่าทรัพยสิ์น

โครงการ บริษทัเห็นวา่ ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 จึงไดมี้มติยกเลิกการเขา้

ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 ลา้นบาท แก่บริษทัโดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาวางประกนัโดยฝ่ายกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น 

585,496,058 บาท  

ในปี 2560 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  จากการจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559  ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 

บาท โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน         :  150  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  150,000   หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1,000   บาท 

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  

ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีพร้อมโอนแลว้ 1 

โครงการ  ช่ือ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2”  ตั้ งอยู่บนท่ีดิน 2 แปลง แบ่ง

ออกเป็น 

- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหตุ     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการช าระ

หนี้สินต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 บาท 
บริษัทคาดว่าโครงการนีจ้ะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่
ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1.65 ลา้นบาทต่อยนิูต 

 อาคารสูง 19 ชั้น จ านวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 

 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

 เอกสารสิทธิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 6930 และ 17321 จ านวน 2 ฉบบั เน้ือท่ีดินรวม 2-3-81 ไร่ หรือ 1,181.00 ตาราง

วา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
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 ห้องชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดให้ลูกคา้ช าระเงินมดัจ าและเงิน

ดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

 เม่ือปี 2559 มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดไปแลว้จ านวน 251 ยนิูต บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั รับรู้รายไดจ้าก

การขายโครงการดงักล่าวประมาณ 420 ลา้นบาท เหลือห้องชุดท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายทั้งหมด 120 ยูนิต ซ่ึงผูบ้ริหาร

คาดการณ์วา่จะจ าหน่ายหอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้จ านวน 276 ยูนิต รับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการประมาณ 

463 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายทั้ งหมด 95 ยูนิต ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์ว่าจะจ าหน่ายห้องชุด

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2561  
เม่ือช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) คร้ังท่ี 2 ( GREEN-W2 ) จ านวน 174,959,332 หน่วย โดยมีราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 ระยะเวลาแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 100,542,552 หุ้น 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ จากเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เปล่ียนแปลง
เป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุน้จาก
การค านวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง)  คิดเป็นจ านวนเงิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
เจ็ดบาทถว้น) 

ในส่วนของ GREEN-W3 คร้ังสุดท้าย เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และ GREEN-W4 รอบที่ 2  เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

บริษทัฯ  ขอเรียนวา่ ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) คงเหลือจ านวน 33,205,693 หุน้ 

 2.  หุน้สามญัเพ่ิมทุน ท่ีจดัใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง บริษทัไดจ้ดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับจ านวน 

     170,000,000 หุน้ และยงัไม่ไดก้ าหนดสิทธิ 

 3. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W2 คงเหลือจ านวน 15,253,697  หุน้ และบริษทัฯ 

     จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

4. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W3 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวร้องรับ  

การใชสิ้ทธิจ านวน 17,100,000  หุ้น ไม่มีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

 5. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W4 คงเหลือจ านวน  199,180,025 หุน้  

6.  บริษทัฯ ใชหุ้น้สามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90  

     ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเตม็จ านวน  

7. การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  และ GREEN-W4 

    ในคร้ังน้ี จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ท าใหบ้ริษทั 
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    มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบ 

    หา้บาทถว้น) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน  2559 

ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั วา่มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์อง

นายไต ้ชองอี  มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือช่วงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซ้ือขายผ่านตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 16,178,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.26  และเม่ือวนัท่ี  13 มิถุนายน 2559 การได้มาของ

หลักทรัพย์โดยใช้สิทธิในการแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 คร้ังสุดท้าย เป็นจ านวน

33,824,941 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.73  รวมเป็นจ านวนหุน้หลงัการไดม้าเป็น 50,003,741 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.99  

2. เม่ือช่วงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เป็นจ านวน 5,949,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.84 รวมเป็นจ านวน 55,952,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.83  และ เม่ือวนัท่ี 

23 มิถุนายน 2559 มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี จากการโอนหุ้นของไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั จ านวน 

37,918,161 หุ้น และการได้มาโดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 179,200 หุ้น รวมเป็นจ านวน 

38,097,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.328 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์าม รายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้าง      

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี -ไม่มี- -ไม่มี- 94,050,202 13.153 
2 นางสาวกรวรรณ  ใจวนัดี 30,100,000 4.210 26,747,460 3.741 
3 นางภทัรภร  ลิมปนวงศแ์สน 23,285,000 3.257 23,448,000 3.279 
4 UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,823,800 3.192 32,687,500 4.572 
5 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 20,700,000 2.895 24,000,000 3.357 
6 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 14,738,511 2.061 4,679,800 0.654 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 13,227,200 1.850 16,527,862 2.312 
8 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 5,195,500 0.727 15,865,900 2.219 
9 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 10,029,400 1.403 
10 นายอรรถรัตน์  ลีลาภทัร์ 9,521,950 1.332 7,252,000 1.014 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุมและ
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 3 รอบท่ี 

4 และรอบท่ี 5  ตามช่วงเวลาท่ีไดแ้จง้ข่าวกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ง 3 รอบยงัไม่มีผูถื้อหุ้นแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิแต่

อยา่งใด  

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                     0            หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ     165,924,232 1   หน่วย  

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                                         0             หุน้  

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ         199,180,025    หุน้  
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จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ                      0             บาท 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 6 ในอตัราส่วน 1 : 1 ราคาการ
ใชสิ้ทธิ คือ 1 บาท วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยและวนัหมดอายตุรงกบัวนัท่ี 18 มิ.ย. 2561 

หมายเหต ุ 1 การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ(GREEN-W4) คร้ังท่ี 1 คิดเป็นจ านวนหุน้ 50,100 หุน้และคิด
เป็นจ านวนเงิน 50,100.- บาท (ห้าหม่ืนหน่ึงร้อยบาทถ้วน) จึงท าให้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
165,924,232 หน่วย ส่วนคร้ังท่ี 2 และ 3 ไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ปี 2560 เม่ือช่วงตน้ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN08/2560 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ คณะกรรมการบริษทัในการ
ประชุมคร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีผ่านมาได้มีมติให้ นายไต ้ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั  เน่ืองจากมีกลยทุธ์และแนวทางบริหารจดัการกิจการท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายและธุรกิจหลกัของ
บริษทั และท่ีผ่านมายงัไม่สามารถสร้างผลงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยในระหว่างน้ี คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ให้นาย
ประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบติัหน้าท่ีรักษาการประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นการชัว่คราว  จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วา่มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์อง
นายไต ้ชองอี  มีรายละเอียด 2 ช่วงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN50/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ของนายไต ้ชอง อี คิดเป็นจ านวน 94,050,202 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 13.153 ตามท่ีไดมี้การรายงานการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 โดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็น
จ านวน 15,612,900 หุน้ หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 109,663,102 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 15.337 ภายหลงัการได้มาของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลง          
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 94,050,202 13.153 109,663,102 15.337 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 24,000,000 3.357 37,450,000 5.237 
3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 4,679,800 0.654 33,011,400 4.616 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 15,865,900 2.219 28,526,100 3.989 
5 UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED 32,687,500 4.572 27,467,500 3.841 
6 นายณทั  มานะสมจิตร - - 25,588,000 3.578 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.312 16,527,862 2.311 
8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 10,029,400 1.402 
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ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
9 นายชุน  เฉิน 9,029,800 1.263 9,229,800 1.290 
10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ - - 6,800,650 0.951 

 
อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN16/2560 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู ้ถือหุ้นของนายไต้ ชอง อี คิดเป็นจ านวน 
109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ตามท่ีไดมี้การรายงานการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน)ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 โดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจ านวน 37,646,300 หุน้ หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.602 ภายหลงัการไดม้า
ของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุมและ

นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 31  สิงหาคม 2560  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” 
หรือ“GREEN”)  คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการซ้ือ
สินทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.0          
เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN08/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เร่ือง ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบุรีของบริษทั เจ.อี       
โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561      

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 109,663,102 15.337 147,309,402 20.602 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 37,450,000 5.237 43,000,000 6.014 
3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 33,011,400 4.616 11,773,500 1.646 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.989 28,526,100 3.989 
5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 27,467,500 3.841 27,467,500 3.841 
6 นายณทั  มานะสมจิตร 25,588,000 3.578 28,282,828 3.956 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.311 16,427,862 2.311 
8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.402 10,029,400 1.402 
9 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.290 9,229,800 1.290 
10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ 6,800,650 0.951 6,800,650 0.951 
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เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงมีการน าเสนอวาระใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ดว้ยนั้น เดิมบริษทัเขา้ลงทุนในโครงการฯ ในรูปแบบของการซ้ือ
ทรัพยสิ์นและสิทธิในการด าเนินโครงการและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เหตุผลและความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 
บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ในฐานะผูข้าย ไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขาย
กระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีท าไวร้ะหวา่งกนั แต่เน่ืองจากมีขอ้ขดัขอ้งตามเง่ือนไข
การโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทั ในเครือกบัผูโ้อนเสียก่อนจึงจะ
ด าเนินการได ้ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ไม่สามารถโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัไดท้นัที 
ดงัน้ี เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามสญัญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 
จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดัใหแ้ก่บริษทั  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์และแผงโซล่าร์
เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด แทน          
ทั้ งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในเร่ืองดงักล่าวและทราบถึง
ประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าอยูก่่อนแลว้ แต่
เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้ค  ารับรองด าเนินการและไดท้ าขอ้ตกลงเก่ียวกบัการโอนหุ้นขา้งตน้ไวล่้วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ท ารายการ 

ทั้งน้ี บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั มิไดป้ระกอบธุรกิจหรือมีภาระหน้ีสินหรือความรับผิดอ่ืนใด นอกเหนือไปจาก
การด าเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุ้นและฐานะทางการเงินรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ 
ลพบุรี จ ากดั เป็นไปตามขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในสารสนเทศการเขา้ลงทุนในโครงการฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้และมีความเห็นวา่การด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดกบั
บริษทั เพ่ือให้บริษทัยงัคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ไดต้่อไปผ่านบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษัท แลว้ และยงัสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายโครงการท่ีท าไวก้ับผูข้ายและตาม
นโยบายการลงทุนของบริษทั แต่การเขา้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษทัจ ากดัเขา้ข่ายเป็นซ้ือหรือรับโอนกิจการในบริษทัอ่ืนมาเป็นของ
บริษทัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  ซ่ึงจะตอ้งได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุม            
ผู ้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                       
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอวาระขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อให้มีมติให้
สตัยาบนัการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (อา้งถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561เม่ือวนัท่ี    
5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอทุกประการ) 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN15/2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์นาด 5 เมกะวตัต์ จ.สระแกว้  เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด) เขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซ้ือหุน้ขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (“SK1”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพ่ือรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้ งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต์ จังหวดัสระแก้ว             
จากผูด้  าเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) และเม่ือรวมกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
อ่ืนในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมาของบริษทั (รายการไดม้าซ่ึงหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั) ส่งผลให้มีขนาดรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 49.56 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาด
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รายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน                      
ท่ี ทจ. 20/2551   

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 เป็นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4    
และตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย ์          
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 103,003,894 บาท (หน่ึงร้อย
สามล้านสามพนัแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาทถว้น) ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 818,024,729 บาท        
(แปดร้อยสิบแปดลา้นสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเกา้บาทถว้น) 

แจง้การเพ่ิมทุนและการลงทุนของบริษทัยอ่ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561และคร้ังท่ี 4/2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดงัน้ี 

 อนุมติัใหด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหก้บับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

-  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 อนุมติัให้เพ่ิมทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท   
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150,000,000 บาท โดยท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ของบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั มีมติตามเสียงขา้งมากอนุมติัให้เพ่ิมทุน
จดทะเบียนบริษทัทั้งส้ิน 85,000,000.- บาท คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 อนุมติัให้เพ่ิมทุนจ านวนอีก 42,000,000 บาท จากทุน        
จดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 177,000,000 บาท โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั ประจ าปี 
2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ของบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 
42,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท          
ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ ปี 2561 

2.  ทุนจดทะเบียนบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

 ทุนจดทะเบียน (บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ (บาท) 
ก่อนการเพ่ิมทุน 50,000,000 5,000,000 10 
หลงัการเพ่ิมทุน 135,000,000 13,500,000 10 
 177,000,000 17,700,000 10 
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จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายไต ้ ชองอี 147,309,402 20.602
2 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 43,000,000 6.014
3 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.990
4 นายณทั  มานะสมจิตร 28,282,828 3.956
5 UOB KAY HIAN PRIVATE 27,467,500 3.841
6 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,427,862 2.298
7 ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 11,773,500 1.647
8 นายนที  พานิชีวะ 11,458,800 1.603
9 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403
10 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.291
11 พิจิตต ์   วิริยะเมตตากลุ 7,000,000 0.979
12 นายฤาเดช  คุณยศยิ่ง 6,800,650 0.951
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 367,471,721 51.393

715,020,835 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 99,999,900 12.225
2 นายไต ้ ชองอี 73,429,424 8.976
3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 70,900,261 8.667
4 นายพิจิตต ์ วิริยะเมตตากลุ 56,632,700 6.923
5 นายพิชิต  วิริยะเมตตากลุ 52,150,000 6.375
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 31,580,600 3.861
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,138,000 1.973
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682
10 นายเสง่ียม  ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.499
11 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 11,274,500 1.378
12 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.226
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 350,688,016 42.870

818,024,729 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
หลังกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

3. โครงสร้างการถือหุน้ 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเพิม่ทุน หลงัการเพิม่ทุน 

จ านวนหุ้น (หุ้น) % จ านวนหุ้น (หุ้น) % 
1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  4,999,997 99.97 17,699,997 99.97 
2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี 1 0.01 1 0.01 
3. นายประทีป  อนนัตโชติ 1 0.01 1 0.01 
4. นายไต ้ชอง อี 1 0.01 1 0.01 

รวม 5,000,000 100.00 17,700,000 100.00 

 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN20/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ออกใหม่ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยให้ผูถื้อหุ้นแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2561 ท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นใน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน)  ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน เพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 
(25.523) อา้งถึงแบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ท่ี ทจ.2/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (ฉบบัประมวล) ขอ้4 ระบุวา่ 
บุคคลใดซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้ตนไดม้าซ่ึงหุ้นหรือผูถื้อหุ้นของกิจการใด ณ ส้ินวนัใดวนัหน่ึงเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือ
ขา้มจุด บุคคลนั้นตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

จากขอ้เท็จจริง การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล ไดแ้ก่ นายพิสุทธ์ิ 
วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผูถื้อหุ้นทั้ ง 3 ราย มิไดเ้ป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระต่อ
กนั และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนบัหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนั) จึงไม่เขา้เกณฑใ์น
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใด ทั้งน้ี โครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่13  มนีาคม  2560                       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุมและ
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561 บริษทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 โดยมีวาระท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

2. ท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท 

เป็น 1,090,699,639 บาท  โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 272,674,910 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

3. ตามท่ีบริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 5 
(GREEN-W5) จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน โดยไม่
คิดมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติตาม
คะแนนเสียง  3 ใน 4  ของจ านวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN47/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโรงไฟฟ้า
โซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต ์จ.นครราชสีมา เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์ม
สหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริษทั  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน 
ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้กบับริษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ยี่ จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ลา้น
บาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเจรจากบัทางบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี 
โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เพ่ือจัดท าบันทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้ งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากัด (“เจวีเอส”)          
ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 
2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้  ACDE ได้ท าการรับโอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 49            
โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ACDE ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 33.60 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูง
กวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 

    
สรุปสาระส าคญัของการเข้าลงทุน 

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACDE)  ประสงคจ์ะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จ านวนเงินลงทุน

รวม 100 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ถือหุน้ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั (VT) โดยมีผูล้งทุน 2 บริษทั ดงัน้ี 

1. บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั   : (ACDE) 

2. บริษัท แอสโทรเนอร์จ ีโซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  : (AST)    
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มรีายละเอยีดดงันี ้

1. ACDE เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นสามัญใน VT เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้ งส้ิน ร้อยละ 49        
ของหุน้จ านวน 750,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพ่ิมอีก จ านวน 
25,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 61,749,700 บาท 

2. ACDE ให้ AST กูย้ืมเงินจ านวน 38,250,300 บาท ในอตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี โดยให้ AST น าหุ้นบุริมสิทธิของ 
VT มาจ าน าเป็นหลักประกัน และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุ ริมสิทธิเป็นของ ACDE นับจากวันท่ีกู้ยืม                 
เป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. ACDE จดัหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จ านวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะน าเงินดงักล่าวไปช าระ
หน้ีท่ีคา้งช าระตามสญัญาซ้ือขายระหวา่ง VT และ AST  

4. ภายหลงัจากครบสญัญาเงินกูต้ามอายสุัญญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 382,503 หุ้น ให้กบั 
ACDE ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ           
กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”) (ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ านวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน       
ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุล ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีเกิดรายการ   : 20 ธนัวาคม 2561 

ผูข้าย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ    : นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่าย  : 3,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ราคาซ้ือขาย : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ        
กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุล เป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อย ทั้งน้ี 
เน่ืองจาก บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการด าเนินธุรกิจมาระยะเวลา
หน่ึงแลว้  การจ าหน่ายหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวออกไปจะท าให้บริษทัลดภาระการ
จัดการดูแลโดยไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบริษัทย่อยอีก          
และ ยงัเป็นทางเลือกท่ีสะดวกกวา่การช าระบญัชีเลิกกิจการ นอกจากน้ี บริษทั ไดมี้การตั้ง
ส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเต็มจ านวนแลว้ ดงันั้ น การจ าหน่ายหุ้นของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทพฒันาท่ีดินและก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัโดยเนน้การพฒันาโครงการ
หมู่บา้นจดัสรร และโครงการอาคารชุด ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารศึกษาเป็นหลกั  โดยโครงสร้างการลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
กลุ่มของพลงังานทดแทน บริษทัและบริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มธุรกิจพลงังาน
ทดแทน  และ กลุ่มธุรกิจบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีดงัน้ี 
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ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
หมายเหตุ   1   บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)        

ไดรั้บการอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559   
พร้อมทั้งจดทะเบียนเพ่ือเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์รวมทั้งตราประทบัของบริษทัต่อเจา้หนา้ท่ี
กรมพฒันาธุรกิจ มีผลเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

  **แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 บริษัทจะใช้ช่ือ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
แทน บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

  ในช่วงปี 2560  และ 2561 บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าของโครงการร็อคเซียคอนโด จ.มหาสารคาม 
ประมาณ 4.67  ลา้นบาทและ 8.73 ลา้นบาทตามล าดบั 

                   2     บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เข้าลงทุนใน บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์           
สร้างคอนโด ภายใตช่ื้อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2)  ด้วยเงินลงทุน 160  ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท ารายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของโอริน โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้และ
ช าระเงินค่าซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลให้โอรินมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (รายละเอียดความคืบของ
โครงการจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 1.3.1) 

 3    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้
ลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากัดเก่ียวกับการโอน
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงท าให ้บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั กรีนฯ 
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 4 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD  (บริษทัยอ่ย)  
เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถ้วน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 177 ,000,000 บาท        
(หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 5,6   เม่ือวนัท่ี 19  มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็น
มูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330  ลา้นบาท ผา่นการถือหุน้บางส่วนใน SK1 ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน คือ NT  และบริษทั 
เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั (“ML”) โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   

1. ACDE เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องจาก นางสาวคริสติน่า                    

ไกรภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

2. ACDE ใหกู้ย้มืแก่ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

3. GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 ซ่ึงในขณะนั้นไม่เขา้ข่ายเป็นกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ:  ML เป็นบริษทัผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่ SK1       

คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้ งน้ี ML ยงัคงถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51 

ของหุน้ทั้งหมดของ SK1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้น

สามญั (หุน้บุริมสิทธิ 100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้) 

 7,8 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ทาง AST ไดโ้อนหุน้สามญั จ านวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนทั้งส้ินร้อยละ 49 ของ
หุน้จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE 

 9 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท       
กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั จ านวน 3,000,000 หุ้น ราคาซ้ือขาย 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุลและ เป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 
ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 10    บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น ได้เรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 สาเหตุท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
เลิกกิจการ (ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดข้ึนแลว้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2.  ขาดทุนสะสม 35,079,833.78 บาท ซ่ึงมากกวา่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
3.  มีสถานะเป็นลูกหน้ีของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จ านวน 17 ลา้นบาท และ 
     ไม่มีสภาพท่ีจะคืนเงินกูน้ี้ได ้
4.  ไม่มีพนกังานปฏิบติังานแลว้ ตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มา 
5.   บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายในการปิดงบการเงินของบริษทั ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะยงัไม่มีกิจการใด ๆ 
     หรือธุรกิจใด ๆ 

  ในการเลิกกิจการ (ปิดบริษัท)  บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแล้ว       
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560)  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 
 ในต้นปี  2560 ผู ้บ ริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เร่ิมมี คู่แข่งจ านวนมากและมีกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นรายใหญ่จ านวนมาก ซ่ึงถือว่าเป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความส าคญัในดา้นธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ/หรือ ในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัก็ตาม  และดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแส
นิยมในปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการลงทุนให้บริษทัสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ จึงเลง็เห็นวา่ธุรกิจ
พลงังานทดแทนก าลงัอยู่ในกระแสความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบัน  ดังนั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2561 ท่ีผ่านมา  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมต้นการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน แต่ในการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่นั้น บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์มากนกั จึงถือวา่เป็นการเร่ิมตน้
ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว  

2. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ในการลงทุนแต่ละคร้ังเพราะตอ้งมีตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ 
3. การรับรู้รายได ้เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนมีปัจจยัหลายอยา่งในการผลิตเพ่ือใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า 

(หน่วยการผลิตในแต่ละวนั) ปัจจยัส าคญัในความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมไดคื้อ สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน 
จึงท าใหก้ าลงัการผลิตผนัแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น 

4. การควบคุมการด าเนินงานในแต่ละโครงการไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการจะอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การดูแลรักษา การตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต 
และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ  

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้มาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือวศิวกรผูค้วบคุมโครงการ (Project Engineer) ซ่ึงตอ้ง
รับผิดชอบโครงการก่อสร้างใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากบริษทัไม่มีบุคลากรดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบริษทัได้  ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายในการสรรหาและพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้
ความสามารถเพื่อเขา้มาปฏิบติังานพร้อมพฒันาโครงการ และในส่วนของพนักงาน บริษทัจะมีการจดั
อบรมเฉพาะวิชาชีพในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั และความส าเร็จทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2. ด าเนินการจดัสรรเงินลงทุนในการด าเนินการดงักล่าวไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ/
หรือ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัต่าง ๆ   เน่ืองจากธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บรายไดร้ะยะยาว (สญัญา
ระยะเวลาประมาณ 25 ปี) มีผลตอบแทนคงท่ีและมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต ่ากวา่ 10 ปี บริษทัจึงตอ้งบริหาร
การจดัสรรเงินทุนใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

3. มัน่ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ก าลงัการผลิตคงท่ีนอกจากกรณีสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวนั และ/หรือ ช่วงท่ีมีหมอกเมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก ก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อก าลงัการผลิตอยา่งชดัเจน (เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได)้  
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4. ภายในแต่ละโครงการบริษัทจะมีพนักงงานปฎิบัติงานประจ าอยู่แลว้เพ่ือดูประสิทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เม่ือเกิดความผิดปกติท่ีท าใหก้ าลงัการผลิตลดลงเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการหาสาเหตุท่ี
เกิดข้ึนให้เร็วท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงในจุดดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน เช่น เม่ือตรวจสอบแล้วพบว่าแผงโซล่าร์
เส่ือมสภาพท าใหก้ าลงัการผลิตลดลง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีการสตอ็กแผงโซล่าร์ไวอ้ยูแ่ลว้เพ่ือใชส้ ารองกรณี
เกิดเหตุข้ึน เป็นตน้ 

 หมายเหตุ      : ณ ปัจจุบันธุรกจิหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นธุรกจิด้านพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

 3.2 ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม 

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบับริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั จ านวน 13.7 ลา้น
บาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ และโครงการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ออนไลน์ของบริษทัยอ่ย  และในปี 2556 บริษทัไดมี้
การอนุมติัวงเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บับริษทักรีน พลสั แอสเซท จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั) จ านวน 35 ลา้นบาท เพื่อเป็น
ทุนในการด าเนินงานโดย บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั มีการเซ็นตส์ญัญากบับริษทัหน่ึงในประเทศเกาหลีเพ่ือร่วมกนัจดัการ
แสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เน่ืองจากสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้นท าใหต้อ้งเล่ือนการจดังานตาม
แผนงานดงักล่าวออกไป ซ่ึงต่อมาไดมี้การยกเลิกการจดังานและบริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั ไดย้ื่นฟ้องบริษทัตวัแทนแห่ง
หน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานให ้เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการจดังานถูกยกเลิก ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการทางกฎหมาย 
 ในระหว่างปี 2559 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมจ านวน 80 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด       
เพ่ือใชช้ าระหน้ีตามสญัญากูย้ืมเงินท่ีท าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ปัจจุบนั บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไดช้ าระคืนเงิน
ใหกู้ย้มืทั้งหมดคืนใหแ้ก่บริษทัเรียบร้อยแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ) 
 ในระหวา่งปี 2561 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มตามรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่ จ  ากดั จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง 
 2. บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากัด จ านวนเงิน 18 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เพ่ือใช้ในการช าระหน้ี         
แก่เจา้หน้ีการคา้และการด าเนินงานตามปกติ 
 3. บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั จ านวน 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีค่าเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงในการให้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย จึงมีนโยบายในการให้ความส าคญัในการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการช าระหน้ีและดอกเบ้ียใหแ้ก่ บริษทัตามก าหนด บริษทัจึงคาดวา่ไม่น่าจะมีปัญหาใน
การช าระคืนเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย    

3.3 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
 บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มกัจะถูกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ หรือการตีความ หรือขอ้บังคบัทาง
กฎหมาย บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง ซ่ึงท า
ใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจสูง 
 บริษทัจึงมีการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการจดัตั้งคณะท างานจากหลากหลายหน่วยงาน ท่ีมีความสามารถเพ่ือ
รับผิดชอบ ในการจดัเตรียมขอ้มูลส าคญั ส าหรับลูกคา้และหน่วยงานต่างๆ 
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3.4 ความเส่ียงด้านต้นทุนในการพฒันาโครงการ  
ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน หากบริษทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
แผนการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัได ้ 

อย่างไรก็ดี  บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ี ด้วยการระดมทุนด้วยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  เพราะบริษัทไม่มี
นโยบายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นการลดปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกับบริษทัเป็นบริษัทท่ี           
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ท าให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทั
ลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมีประสบการณ์ในธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จึงเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทั จะสามารถจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการพฒันาโครงการต่างๆ  ใหป้ระสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.5 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่คุีณภาพ 
ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ือง บุคลากร ผูรั้บเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาดดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัจา้งบุคลากร ผูรั้บเหมาและ
แรงงานดงักล่าวไดใ้นบางช่วงเวลา  จึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ ไดต้ามคุณภาพ 
ระยะเวลา และตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุน้ีเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไดใ้นบางช่วงเวลา  

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการสรรหา และพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูรั้บเหมาและแรงงาน ผูอ้อกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา วศิวกร ผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีจะ
สามารถด าเนินงานพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพท่ีดี ได้มาตรฐาน แลว้เสร็จทันเวลา และอยู่ในระดบัราคาท่ีแข่งขนัใน
ท้องตลาดได้ นอกจากน้ี บริษัทยงัมีผูจ้ ัดการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เขา้ไปตรวจและ
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาและแรงงานแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูรั้บเหมาและแรงงานดว้ยการคดัเลือกผูรั้บเหมาและแรงงานท่ีมีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบับริษทัมาอยา่งยาวนาน  
ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมาและแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ท้ิงงาน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

3.6 ความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัและเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งโครงการก่อสร้าง

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

อย่างไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีด้วยการ จดัซ้ือจัดจ้างและสรรหาวสัดุท่ีมีคุณภาพ จากแหล่งผูผ้ลิต
โดยตรง และได้น าระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้ นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ               
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างได ้แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐาน และบริษทัจะมีการก าหนด
มูลค่างานตามสัญญาไวเ้ป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวสัดุ รูปแบบ ปริมาณ ขนาด และลกัษณะของผลงานไว้
อยา่งชดัเจน (BOQ) ท าใหส้ามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างลงได ้

3.7 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทอสังหาริมทรัพย ์มักจะถูกผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎกระทรวงท่ี

เก่ียวขอ้ง บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือว่าความเส่ียงดา้นฯลฯ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดข้ึน          
ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 
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อยา่งไรก็ดี บริษทัไดท้ าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดด้ าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

3.8 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถในการ

ช าระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้ นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร 

ทางบริษทัจะมีการจดัท าสัญญาท่ีรัดกุม ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสัญญา ทางบริษทัก็จะ
เร่งด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 

3.9 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้
กูย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

3.10 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเจา้หน้ีสญัญา

เช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

3.11 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

3.12 ความเส่ียงจากการน าเงนิไปลงทุน 
บริษทัไดน้ าเงินสดไปลงทุนกบัโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์โดยการวางมดัจ าเพ่ือเขา้ไปศึกษาในธุรกิจ ซ่ึงการ

วางเงินมดัจ าจ านวนสูงๆ จะท าให้บริษทัเกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินคืน เม่ือโครงการท่ีศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีตอ้งการ และ
อาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในส่วนขอ้พิพาททางกฎหมาย  

บริษทัจะจดัการความเส่ียงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกบั
บริษทัฯ  

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ส าหรับธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า (ธุรกจิพลงังาน) 

1. ความเส่ียงจากความเข้มของแสงอาทติย์ทีน้่อยกว่าทีค่าดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชแ้สงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเขม้

ของแสงท่ีลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ท าให้โครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากวา่ท่ีประมาณ

การไว ้

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งค านวณความเขม้ของแสงโดยเฉล่ียและน าค่าท่ีไดป้ระมาณ

การมาเปรียบเทียบกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 
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2. ความเส่ียงเน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เป็นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า             

โดยแผงเซลล์ท่ีเส่ือมสภาพจะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

ลดลง แมใ้นความเขม้แสงเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าวบริษทัฯ จะเน้นให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน 

หรือ 1 ปี อีกทั้งอุปกรณ์ดงักล่าวไดรั้บการรับประกนัจากโรงงานท่ีผลิตและจ าหน่าย เม่ือเกิดปัญญาทางโครงการ

ผูผ้ลิตจะรับผิดชอบตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั (อาจมีค่าใชจ่้ายในบางกรณี) 

 3.    ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบ ไปดว้ยหลายปัจจยั 
เช่น ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้านอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ การสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตยล์ดลงจากสภาพอากาศร้อน 
การท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งหยุดการผลิตไม่วา่จะมีสาเหตุจากปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า หรือปัจจยัภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรือตอ้งหยดุซ่อมบ ารุง หรือปริมาณไฟท่ีส่ง
เขา้สู่ระบบสายส่งเกินความตอ้งการท าใหไ้ม่สามารถส่งไฟเขา้ระบบสายส่งไดเ้ป็นตน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในโดยจดัใหมี้ การติดตามผลการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mornitering เพ่ือให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
รวดเร็ว และ จดัให้มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอยา่ง สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ และมีการซ้ือประกันภัยเคร่ืองจักรหลักและรายได้ในกรณีการ
ด าเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีไม่แน่นอน 

4.   ความเส่ียงจากการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

    การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบ  ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เช่น พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 เป็นตน้ 
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ครบถว้นในทุกช่วงเวลา          
ซ่ึงอาจท าให้การ ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ หยุดชะงกั ตอ้งหยุดด าเนินงาน หรือมีค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ พยายามลด
ความเส่ียงดังกล่าวโดย การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีการศึกษาและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การจดัการความเส่ียงในการลงทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
บริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกูเ้พ่ือ
ปรับโครงสร้างหน้ี หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 3/2560  อนุมัติให้บริษัทฯ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง               

โดยมอบหมายใหฝ่้ายบริหาร น านโยบายบริหารความเส่ียงดงักล่าวไปด าเนินการตามขั้นตอนอนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ  เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเส่ียง โดยใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป  

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ทางบริษทัฯ จึงได้เสนอการอบรมตามหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Inhouse) เพ่ือมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและ
พนักงานอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดบัไดต้ระหนักถึงความส าคญัและความมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินการด้านบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม    
(Value Creation)  

นโยบายบริหารความเส่ียง  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน)  ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี เพื่อขบัเคล่ือน
องคก์รให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ  มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น บริษทัจึงเห็นควรให้มีการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปฏิบติัโดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล  เพ่ือให้ผู ้เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
หลกัการบริหารความเส่ียงและน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงองคก์รดงัน้ี 

1. ปรัชญา 

  “บริษทัมีความเช่ือมัน่และตระหนกัในความส าคญัของการบริหารและการควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในอนัท่ี
จะท าให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง  มีความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการ
บริหารท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จให้แก่บริษทัมากท่ีสุด ลดโอกาสของการลม้เหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด 
รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั อนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั” 

2. นโยบาย 

1. ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมี

ในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองคก์ร  และตอ้งให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียง ดา้นต่าง 

ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ประเมินความเส่ียง ก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง แนวทางการป้องกนั

และบรรเทาความเส่ียง หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
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อยา่งสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหาร

ความเส่ียง 

3. ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ การวางแผน กลยทุธ์ แผนงาน และ

การด าเนินงานของบริษทั 

เม่ือพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษทั จะตอ้งรายงานความเส่ียงนั้นให ้   

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบทนัที  เพ่ือด าเนินการจดัการความเส่ียงนั้นต่อไป 

4. มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหาร

และพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยใหบุ้คลากร ทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและ

ความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการด้านบริหารความเส่ียงขององค์กร ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมท่ีน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 

3. การด าเนินงาน 

แนวทางในการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบริษทั 
2. ระบุบ่งช้ี้ีความเส่ียงและเหตุแห่งความเส่ียง 
3. วเิคราะห์ ประเมิน และจดัล าดบัความเส่ียง 
4. ก าหนดเกณฑแ์ละวธีิการควบคุมความเส่ียง 
5. ก าหนดวธีิการจดัการความเส่ียง 
6. ติดตามผล จดัท ารายงานและประเมินผล 
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4.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  :  405 ซอย 13 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 : 818,024,729 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 818,024,729 บาท 
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5. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

5.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2556 และเม่ือวนัท่ี 

30 เมษายน 2558 ซ่ึงมีมติให้ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน )    

ดงัน้ี 

  1.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2  (GREEN-W2) จ านวน 

175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท  เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556   

  2.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (GREEN-W3) ให้แก่     

นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อ 1 ใบส าคญั

แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) จ านวน 250,000,000 หน่วย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556  

  3.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน 

199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท  เม่ือวนัท่ี  19 มิถุนายน 2558 

  โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและ

พฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุอง ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ นั้น 

  บริษทัฯ ก าหนดการใชสิ้ทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 คร้ังสุดทา้ย  ในระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2559 

และก าหนดการใชสิ้ทธิของ GREEN-W4 รอบท่ี 2 ในระหวา่งวนัท่ี 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ท่ีผา่นมาปรากฏวา่มีผูข้อใชสิ้ทธิโดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. GREEN-W2 (คร้ังสุดท้าย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 - 30 พฤษภาคม 2559  มีผู ้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 

100,542,552 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ จากเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท เปล่ียนแปลงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

(โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง)  คิดเป็นจ านวนเงิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อย

ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวมา 

ขา้งตน้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท

ถว้น) เม่ือวนัท่ี 6  มิถุนายน 2559   

 2. GREEN-W3 (คร้ังสุดท้าย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 3. GREEN-W4 (รอบที ่2) 

   เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  4. GREEN-W4  (รอบที ่3) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  ในการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  และ GREEN-W4  ในคร้ังน้ี 

จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)  ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระ

แลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบหา้บาทถว้น) 
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 5. GREEN-W4 (รอบที ่4) 

   เม่ือวนัท่ี 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 6. GREEN-W4 (รอบที ่5) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน  2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 7. GREEN-W4 (รอบที ่6) 

เม่ือวนัท่ี 1 – 17  มิถุนายน  2561 เม่ือวนัท่ี 1 - 18 มิถุนายน 2561  มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

103,003,894 หุ้น โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ              

1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 103,003,894 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น)  บริษทัฯ ไดรั้บเงิน

จากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 103,003,894 บาท  (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้

สิบส่ีบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561  

หมายเหตุ   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559  และ GREEN-W4 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2651 ซ่ึงบริษทัฯ       
ไดข้อมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนใน
ส่วนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้              

5.2   ผู้ถือหุ้น 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 818,024,729 
บาท (หุ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนช าระแล้วทั้ งส้ิน 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 
818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  ณ รายช่ือผูถื้อหุน้สุดสูง 10 รายแรก วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 103,000,000 12.591 
2 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 74,032,261 9.050 
3 นายไต ้ ชองอี 70,029,724 8.561 
4 นายพิจิตต ์   วริิยะเมตตากลุ 58,200,000 7.115 
5 นายพิชิต    วริิยะเมตตากลุ 56,027,800 6.849 
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 33,935,500 4.148 
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345 
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,338,000 1.997 
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682 
10 นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา 12,265,100 1.499 
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 361,256,516 44.162 

                  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 818,024,729 100 
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5.2.1  รายละเอยีดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2562 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนายพสุิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 

ประกอบด้วย 

1. นายพิสุทธ์ิ         วริิยะเมตตากลุ 

2. นายพิจิตต ์         วริิยะเมตตากลุ 

3. นายพิชิต            วริิยะเมตตากลุ 

4. นายพิพทัธ์         วริิยะเมตตากลุ 

5. นางพิมพา          วริิยะเมตตากลุ 

6. นายณฐักร          วริิยะเมตตากลุ 

7. นางสาวฐิติมา     วริิยะเมตตากลุ 

8. นางสาวนิรมล    วริิยะเมตตากลุ 

220,813,800 26.994 

  2 กลุ่มนายเสงีย่ม  ศิริพนิชสุธา 
ประกอบด้วย 

1. นายเสง่ียม            ศิริพนิชสุธา 
2. นางสาวพรทิพย ์  วงศศ์รีสุชน (ภรรยา) 
3. นายทชากร           ศิริพนิชสุธา 
4. นายสมคัร            ศิริพนิชสุธา 
5.  นางสาวอาภากร   ศิริพนิชสุธา 
6. นางสาวสุวรรณา   ศิริพนิชสุธา 

34,699,090 4.242 

 

7.3        การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 (1)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) จ านวน 
175,000,000 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ (1) ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนไม่เกิน 
125,000,000 หน่วย และ (2) ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ  บริษทัฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรจากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 

  โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี  

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ :   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั   
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) 

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
โอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556 
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อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัสิทธิ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธีิการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ 

(1) ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 
2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่
เกิน 125,000,000 หน่วย 

(2) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญั
เพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวม
จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตาม  : 175,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด 
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามสดัส่วน  และนกัลงทุนท่ีมีจ านวน 850,000,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใชสิ้ทธิ
อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุ้น 
(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการ
 ปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วนัก าหนดใชสิ้ทธิ) โดยก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบั
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 (วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก) และวนัก าหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบัวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีท่ีวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ        
GREEN-W2 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 มีผูใ้ชสิ้ทธิ 7 ราย และ 1 บริษทัจ ากดั จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 1,050,200 หน่วย 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน
จาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 160,699,082 หน่วย 

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 16,271,015 หน่วย เพ่ือซ้ือ
หุ้นสามัญ จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเพ่ิมข้ึน 
20,961,276 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 144,428,067 หน่วย  
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ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.00 บาทต่อหุ้น (ค านวณได  ้0.776 บาท เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากว่าราคาตาม

มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักบัมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่สามารถเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ด้ ดังนั้ นจึงตอ้งใช้ราคาใช้สิทธิเดิมซ่ึง
เท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
 
  ในวนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 เป็นก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของ GREEN – W2 บริษทัฯ ได้มีการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดทา้ย) มีผูใ้ชสิ้ทธิ 390 ราย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 100,542,552 หน่วย เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 129,524,777 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 
บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 715,020,835 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 43,885,515 หน่วย  และบริษทัฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 
31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้              
  (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (GREEN-W3)  
จ านวน 250,000,000 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ (1) ให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
โดยบริษทัฯ จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย  
  โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ :   ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส  
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (ACD-W3) 

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัสิทธิ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธีิการเสนอขาย : เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนท่ี มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 
250,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตาม : 250,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดภายหลงัจากการจัดสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม
และนักลงทุน ท่ี มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัด ส่วนจ านวน 
850,000,000 หุน้ 
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อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : หุน้ละ 1.65 บาท (หน่ึงบาทหกสิบหา้สตางค)์ เวน้แต่จะมีการปรับราคา
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดคิดเป็นร้อย
ละ 9.0 จากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15      
ท าการก่อน (แต่ไม่รวมวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ซ่ึงราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั เท่ากบัหุน้ละ 
1.81 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วนัก าหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.         
โดยก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556        
(วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก) และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรง
กับวนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี 
ตรงกบัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ดงักล่าว
ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็น
วนัท าการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลา
แสดงความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่น้อยกว่า 15 วนั
ก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 ในระหวา่งเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่นกัลงทุน
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนกัลงทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั  จ านวน 34,200,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 1.65 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนฯจ านวน 465,800,000 หุน้ โดยบริษทัฯ 
จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (ACD –W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้น สามัญท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผูล้งทุนจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
รุ่นท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ้น ให้กบันกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนจ านวน 232,900,000 หุน้ 

ในระหวา่งปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ไดม้าใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งไร จึงท าใหเ้หลือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทรุ่นท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ้น แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ออกหลักทรัพยอ่ื์นเพ่ิม การปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.65 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
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  ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2559  เป็นก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ GREEN – W3 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดทา้ย) ไม่มีผูม้าขอใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจ านวนคงเหลือทั้ งส้ิน  17,100,000  หุ้น และบริษัทฯ         
ไดข้อมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้              

(3)  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4)       
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  166,024,432 หน่วย  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)โดยจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และไดรั้บการจดัสรรในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ              
1 หน่วย โดยบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  (Record Date) ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น            
ในราคาหุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2558   
ถึง 18 มิถุนายน 2561) ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่ขยาย
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีจ่ดัสรร : 19 มิถุนายน 2558 

ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท   

ผู้รับช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญั : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ    : 

 

1. วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนั
ท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (“วนัก าหนดใช้
สิทธิ”) โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
(“วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก”) และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบัวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2561 ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวตรงกบัวนัหยุด
ท าการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายเป็นวนัท าการสุดท้าย
ของบริษทัก่อนวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 
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ก าหนดการท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิตลอดอายรุวม 6 คร้ัง แสดงในตาราง ดงัน้ี 

 

2. การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านง ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทัฯ 
เฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 
5 วนัท าการ ก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ”)  ในกรณีท่ีวนัแจง้ความจ านง ในการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท า
การของธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือนายทะเบียน หลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ัง สุดทา้ย”) 

การแจง้ข่าวก าหนดการใช้สิทธิจะแจง้ผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วนั   
ท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ส าหรับคร้ัง
สุดทา้ยจะแจง้ข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
21 วนัก่อนวนัครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายและตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย 

คร้ังที ่ วนัใช้สิทธิ คร้ังที ่ วนัใช้สิทธิ 
1 30 พฤศจิกายน 2558 4 31 พฤษภาคม 2560 
2 31 พฤษภาคม 2559 5 30 พฤศจิกายน 2560 
3 30 พฤศจิกายน 2559 6 18 มิถุนายน 2561 

 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2558  บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ        
GREEN-W4 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 มีผูใ้ชสิ้ทธิ 2 คน จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 50,100 หน่วย เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 50,100 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

 ในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2559 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2559 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 2 และ 3 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ช้สิทธิ และใบส าคัญแสดงสิทธิ 

GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2560 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 4 และ 5 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ช้สิทธิ และใบส าคัญแสดงสิทธิ 

GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 
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ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ       

GREEN-W4 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี  6 (คร้ังสุดท้าย)  มีผู ้มาขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 103,003,894 หุ้น                

โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 

103,003,894 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น)  บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 103,003,894 บาท  (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 และ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W4 คงเหลือจ านวน 96,176,131 หุ้น บริษทัฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุม

วสิามญั      ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

หมายเหต ุ อา้งถึงมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท 
โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น 
ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2550     
โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2561  บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากบริษัทมผีลการด าเนินงานขาดทุนสะสม  

นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษทัยอ่ย ก าหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีความ
จ าเป็น ตอ้งใช้เงินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัย่อยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผลของ บริษทัยอ่ยไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้าม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของบริษทัยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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7. โครงสร้างการจัดการ 

7.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561    =    การประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวนท้ังหมด 11 คร้ัง  

 
หมายเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้ บางท่านอยูต่่างประเทศ

และกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

             1  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิทธ์ิ     

วิริยะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้ งให ้                        
นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน                         
พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลต ารวจตรีสหัสชยั  
อินทรสุขศรี  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวนการประชุม
ของคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คดิเป็น
อตัราส่วนใน
การเข้าประชุม 

(%) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 6 11 54.54 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี2 
รองประธานกรรมการบริษทั/
(ประธานกรรมการบริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 26/04/61 
11 11 100.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานบริษทัรักษาการ/
(รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) 

แต่งตั้ง  27/04/61 

พน้จากต าแหน่ง 
27/04/61 

11 11 100.00 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล4 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 11 11 100.00 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5 กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)    

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 27/04/61 
11 11 100.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 6 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/5/61 6 11 54.54 

7.นายวิรัต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  24/03/60 10 11 90.90 

8.Mr.Yap Kim Yam8 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 27/04/61 7 11 63.63 

9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 9 11 81.81 

10.นายสิน  เอกวิศาล  
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 23/02/59 

ลาออก 26/04/61 
3 11 27.27 

11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 

ลาออก 27/04/61 
4 11 36.36 
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 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพัทธ์                

วริิยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนนัตโชติ ท่ีรักษาการแทน  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการ  และ
แต่งตั้ งนายแยพคิมแยม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ                     
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา เขา้
ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 8 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ได้มีมติแต่งตั้ งนายแยพ คิม แยม                
(Mr. Yap Kim Yam)  เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา  กฤตชาติ                
ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

การถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 1/01/2561 2/02/2562 การเปลีย่นแปลง 
1.นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษทั - - - 
2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการบริษทั 30,612,600 33,935,500 3,322,900 
3.นายประทีป  อนนัตโชติ   รองประธานบริษทัรักษาการ - - - 
4.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 2,000,000 2,000,000 
5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  กรรมการบริหาร  - - - 
6.นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 
7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
8.Mr.Yap Kim Yam กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ 73,429,424 70,029,724 (3,399,700) 
10.นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ - - - 
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7.2  ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารข้อมลู  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมผีู้บริหารจ านวน  7  ราย ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ 1 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

4.นางสุกญัญา  ขนัก าเหนิด ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

5.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ผูอ้  านวยการฝ่าย 
ส านกัเลขานุการบริษทั 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

6.นายนาวนิ  ทองหญีต ผูอ้  านวยการฝ่าย 
ส านกักฎหมาย 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

7.นายชินพนัธ์  ปิยะศิริพงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

หมายเหต ุ      
 1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทัธ์  

วิริยะเมตตากุล  เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนันตโชติ ท่ีรักษาการแทน           
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
ณ 1/01/2561 
จ านวนหุ้น 

ณ 2/02/2562 
จ านวนหุ้น 

การเปลีย่นแปลง 
จ านวนหุ้น 

1.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 2,000,000 2,000,000 
2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส  

ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
- 

 
- 

 
- 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

- - - 

4.นางสุกญัญา  ขนัก าเหนิด 
คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ - 
1,462,562 

- 
1,462,562 

- 
- 

5.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส านกัเลขานุการบริษทั 5,352 5,352 - 
6.นายนาวนิ  ทองหญีต ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส านกักฎหมาย - - - 
7.นายชินพนัธ์  ปิยะศิริพงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - 



  
   รายงานประจ าปี 2561  

 

                                                                                                                                                                                              หนา้  47 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1.  ด าเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้
2.  ด าเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หรือมา   
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

3.   มีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือ คา่จา้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังาน 
      และลูกจา้งออกจากต าแหน่ง แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งตั้งแต่ต  าแหน่งท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้  านวยการฝ่าย/ส านกั หรือ 
      เทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งแจง้คณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ 
4.   มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ 
      บริษทั 
5.   มีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ ค าสัง่ หรือบนัทึก เพ่ือใหก้ารปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบริษทั และ

เพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
6.   อนุมติัการวา่จา้งบุคลากร และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ (ซ่ึงมิใช่พนกังานประจ าของบริษทั)  ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน

ของบริษทั ทั้งน้ี ควรพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของส านกังาน กลต. ดว้ย 
7.   ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั้งน้ีการด าเนินการอนุมติัรายการ ตามขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งอยู ่ภายใตอ้  านาจอนุมติัวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริษทัได ้พิจารณาอนุมติัไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินส าหรับใชจ่้ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัและในส่วนธุรกรรม ทางการเงิน อาทิเช่น การกูย้มืเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้
เป็นผูค้  ้าประกนั ประกาศ ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วงเงนิอนุมตั ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทั ไม่จ ากดัจ านวน 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2562  
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7.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรของเลขานุการบริษทัและกิจกรรมในการเขา้อบรม ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลกัสูตร 3 วนั 

2. หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Advance for Corporate Secretary) หลกัสูตร 4 วนั 

3. Company Secretary Program (CSP :69/2016) 

4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016) 

5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016) 

6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016) 

7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016) 

8. หลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing) 

9. บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริม CG ใหก้บัองคก์ร 

10. ถอดรหสั พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั 2559  

11. เทคนิคการวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยนื 

12. กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ส าหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี 

13. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) : 18/2018 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 และการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561   

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ ปี 2561  เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียง
เห็นชอบนอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

อ้างถึงมติการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561  ท่ีประชุมจึงได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากกวา่คะแนนสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  ดงัปรากฎตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ไตรมาส) (บาท/คน/คร้ัง) 
1. ประธานกรรมการ 30,000 18,000 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 18,000 
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2560  (ยอ้นหลงั)    
             ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 6 คร้ัง                513,000.00 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ                               540,000.00 
   รวมทั้งส้ิน                        1,053,000.00  
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หมายเหตุ    ท้ังนี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวข้างต้น เน่ืองจากได้ รับค่าตอบแทนในฐานะท่ี เป็นผู้ บ ริหาร และ/หรือ 
กรรมการบริหาร แล้ว  

 นอกจากน้ี ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปี 2560 

(เดมิ) 
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน) 500,000 บาท/เดือน 
จ านวนกรรมการบริหารท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนน้ี  2 คน 

หมายเหตุ        กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนในคณะกรรมการบริหารแล้ว จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560  

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  - 

2. นายประทีป  อนนัตโชติ  - 

3. นางภวญัญา  กฤตชาติ 162,000 

4. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 150,000 

5. นายสิน  เอกวศิาล 150,000 

6. นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 120,000 

7. Mr.Tai Chong Yih  150,000 

8. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  55,000 

9. Mr.Yap Kim Yam 150,000 

รวม 937,000 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  2,400,000 

2. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  467,750 

รวม 2,267,750 
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หมายเหตุ    1รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เป็น

ค่าตอบแทนระหว่างปี 2560 (อนุมติัค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี)  

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบ้ียประชุม  และสวสัดิการอ่ืนๆใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 9 
ราย รวมทั้งส้ิน  3.81 ลา้นบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ไตรมาส) (บาท/คน/คร้ัง) 
1. ประธานกรรมการ 30,000 18,000 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 18,000 
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 

                                                                                                     ค่าตอบแทน              เบีย้ประชุม 
                   (4 คร้ัง/ปี)          ประมาณการ 10 คร้ัง/ปี 

1. ประธานกรรมการ                   1  คน   -        - 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1  คน                                120,000                       180,000 
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ        7  คน      

- กรรมการ                                         3   คน   -                         - 
- กรรมการ                                 2    คน            240,000    300,000 
- กรรมการตรวจสอบ                        2   คน            240,000    300,000  

       รวมค่าตอบแทนของกรรมการ                       5   คน            600,000                   780,000 
       รวมจ านวนค่าตอบแทนปี 2561                    1,380,000 

หมายเหตุ        ท้ังนี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวข้างต้น เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือ 
กรรมการบริหาร แล้ว 

 นอกจากน้ี ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 
 
  

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปี 2561 
(เสนอใหม่) 

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน) 700,000 บาท/เดือน 
จ านวนกรรมการบริหารท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนน้ี  4 คน 

หมายเหตุ        กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนในคณะกรรมการบริหารแล้ว จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก 
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561       

เป็นค่าตอบแทนปี 2561 (อนุมติัค่าตอบแทนไม่เกิน 700,000 บาท/เดือน) 

  2,3 คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการบริหารจนถึงวันท่ี 27  เมษายน 2561 และ
คุณประทีปเร่ิมรับค่าตอบแทนในต าแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2561 แต่งตั้งให้คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทน               
คุณประทีป อนันตโชติ ซ่ึงรักษาการอยู่ในขณะน้ัน   

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  - 

2. นายประทีป  อนนัตโชติ  - 

3. นางภวญัญา  กฤตชาติ 170,000 

4. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 270,000 

5. นายสิน  เอกวศิาล 83,571 

6. นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 98,901 

7. Mr.Tai Chong Yih  255,000 

8. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  - 

9. Mr.Yap Kim Yam 225,000 

10. นายสมควร  มูสิกอินทร์ 188,000 

11. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  - 

รวม 1,290,472 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  2,000,000 

2. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ 2  400,000 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ 3  1,200,000 

4. นางภวญัญา  กฤตชาติ 633,333 

5. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  1,200,000 

รวม 5,433,333 
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ในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบ้ียประชุม  และสวสัดิการอ่ืนๆ ใหก้บัผูบ้ริหาร
จ านวน 11 ราย รวมทั้งส้ิน  6.72  ลา้นบาท  ตามล าดบั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

กรรมการไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารับรอง  และสามารถใชบ้ริการต่างๆ ของบริษทัได ้ เช่น การเบิกค่าท่ีพกัค่า
เดินทางเน่ืองจากไปปฎิบติังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เป็นตน้ โดยในปีบริษทัไดจ่้าย
ค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการจ านวน 2 ท่าน เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.24 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัได้สมทบใน

อตัราส่วนร้อยละ 2  ของเงินเดือนโดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร  1  ราย               
รวมทั้งส้ิน  0.02  ลา้นบาท 

7.5 บุคลากร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 49 คน โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 23,404,565.20 
บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ  เงินประกันสังคม          
ค่าสัมมนาฝึกอบรม ค่าประกนัสุขภาพ ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัรวม จ านวน 724,916.31 บาท 
จ านวนพนักงานและผลตอบแทน   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 

ปี 2561 
พนักงานปฏิบัตกิาร/

บริการ (คน) 
พนักงานบริหาร 

 (คน) 
พนักงานในส านักงานใหญ่ 

(คน) 
รวม 
 (คน) 

ค่าตอบแทน
พนักงาน  
(ล้านบาท)  

บมจ. กรีน รีซอร์สเซส  7 2 40 49       23.40 
บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั 1  - - - - - 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซส จ ากดั  2 - - - - - 
บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั - - 3 3 0.51 
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - - - - 

บริษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จ ากดั - - - - - 

บริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั - - - - - 

บริษทั เวนตุน โซล่าร์ จ ากดั 5 - - 5 0.21 

รวม 12 2 43 57 24.12 
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หมายเหตุ     1    บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั ไดด้ าเนินการปิดกิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือปี 2560 

       2   บริษทั กรีน พลสั แอสเซส จ ากดั  ไดด้ าเนินการจ าหน่ายหุน้ออกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือเดือนธนัวาคม 2561 

  *** ผูบ้ริหารในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนกังานในส านกังาน 
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8.1 การก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย           
โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

1.1 บริษทัจดัใหมี้แนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู ้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ    มีการบริหารงานอย่างรอบครอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ        

ผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3 ด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส 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 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ในกรณี
ตอ้งจดัประชุมเพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดวาระการประชุม 
และขอ้มูลประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้ พร้อมทั้งก าหนดสถานท่ี และเวลาท่ีประชุมให้
เหมาะสม และสะดวกในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเขา้ร่วมประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือให ้   
ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบผลการประชุมได ้ 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นพนักงาน ผูบ้ริหาร     
ผูถื้อหุ้น คู่ค ้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจาก
ความส าคญัของการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัง่คง สร้างงาน และสร้าง
กิจการใหบ้ริษทัมีฐานะการเงินท่ีมัง่คง 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดใหก้รรมการอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ใหผู้ต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษา 

8. การก ากบัดูแลกจิการ 
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ต่างๆ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตามกรณีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย
บริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกคร้ัง 
และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพต์ามขอ้บงัคบั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บทราบ จดัประชุมในสถานท่ีท่ี      
ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดขอ้มูลส าคญั
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมตามความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในท่ี
ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซกัถามอยา่งเตม็ท่ีตลอดเวลา
ท่ีมีการประชุม และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัจะจัดให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
อ านาจใหก้บักรรมการตรวจสอบของบริษทัด าเนินการแทนได ้

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนก ากบัดูแลให ้    
ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมทั้งจดัให้
มีระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

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

7. จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัจดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม 
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่
การใหค้วามส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลใหสู้งข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรม และความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
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8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 9 ท่าน เป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 1,2  กรรมการท่าน 2 ท่านไดล้าออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่ วนัท่ี 26 เมษายน 2561 และ วนัท่ี 27 เมษายน   
2561 ตามล าดบั 

ดังนั้ น  บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหารคิดเป็นร้อยละ 88.80  ของ
คณะกรรมการโดยกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 5 ราย ซ่ึงถือว่าสามารถ
ถ่วงดุลอ านาจในการบริหารของบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ี และโปร่งใส ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกๆ ฝ่าย  

หมายเหตุ   กรรมการบริหารท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึง สมาชิกอ่ืนในคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการจกัารท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมการผูจ้ ัดการ แต่เน่ืองจากทั้ งสองท่านเป็น
ตวัแทนจากกลุ่ม   ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ี
ส าคญัต่างๆ ตอ้งก าหนดให้ตอ้งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  
รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
(ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ   รองประธานกรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร แต่งตั้ง  27/04/61 
4.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 
5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 15/05/61 
6.นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 15/05/61 
7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 
8.Mr.Yap Kim Yam  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 27/04/61 
9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 

10.นายสิน  เอกวศิาล  1  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 23/02/59 
ลาออก 26/04/61 

11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ์  2  กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 27/04/61 
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ซ่ึงถือวา่มีความเป็นอิสระจะตอ้งมีบทบาทในการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี บริษทัจะขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยจะก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเม่ือเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้โดย
จะค านึงถึงหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารจะพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารตามแบบท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2561 บริษทัมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน โดยได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการทั้ งส้ิน 11 คร้ัง โดยมี
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม 

จ านวนการประชุม
ของกรรมการ
รายบุคคล 

คดิเป็น
อตัราส่วนใน
การเข้าประชุม 

(%) 
1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 6 6 100.00 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี2 
รองประธานกรรมการบริษทั/ 
(ประธานกรรมการบริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 26/04/61 
11 11 100.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานบริษทัรักษาการ/ 
(รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 

แต่งตั้ง  27/04/61 

พน้จากต าแหน่ง 
27/04/61 

11 11 100.00 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล4 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 11 11 100.00 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5 
กรรมการ/ 
 (กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 27/04/61 11 11 100.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 6 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/5/61 6 6 100.00 

7.นายวิรัต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 10 11 90.90 

8.Mr.Yap Kim Yam8 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 27/04/61 7 11 63.63 

9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 9 11 81.81 

10.นายสิน  เอกวิศาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 23/02/59 

ลาออก 26/04/61 
3 5 60.00 

11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 

ลาออก 27/04/61 
4 5 80.00 
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หมายเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคัญท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่
ต่างประเทศและกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

             1  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเสนอให้ นายชยัสิทธ์ิ     

วิริยะเมตตากุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให ้                        
นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร แทน                         
พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลต ารวจตรีส
หสัชยั  อินทรสุขศรี  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
เป็นตน้ไป 

 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพทัธ์                

วิริยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนันตโชติ ท่ีรักษาการแทน  มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง
กรรมการ  และแต่งตั้งนายแยพคิมแยม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา 
กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  5/2561 เม่ือวันท่ี  26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ งนายวิ รัต               
จนัทร์ศิริวฒันา เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 
2561   และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ ง
กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน 
นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 8 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายแยพ คิม แยม                
(Mr. Yap Kim Yam)  เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา  กฤตชาติ                
ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

บริษทัมีนโยบายจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมี
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได ้    
มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ งมีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีดูแลการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 9/2548 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการ
ตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือช่วยการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินการซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน  

**อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน 2558 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการ
ลงทุน  และจากมติคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิม 1 
คณะ คือ  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ
ไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
จดัจา้งจากบริษทัภายนอก (Outsource) เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ และท าหน้าท่ีประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบ
ทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน  

 ทั้งน้ี อา้งถึง มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าววา่ “การตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบติัไดใ้นสภาวะท่ีแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองกฎหมายและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ขนาดโครงสร้าง 
ความซบัซอ้น และวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมทั้งวิธีด าเนินงาน ซ่ึงอาจกระท าโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคก์ร
ก็ได”้  
การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเช่ือมัน่และการให้ค  าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อยา่งเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมี
จ านวนค่อนขา้งสูง และการตรวจสอบท่ีผ่านมาท าให้บริษทัฯ มีแนวทางท่ีท าให้บุคลากรภายในองคก์รสามารถ
ปฏิบติังานดงักล่าวได ้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และเป็นการพฒันาบุคลากร เพ่ือมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีไดรั้บการ
พฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงขอท่ีประชุมอนุมัติให้แต่งตั้ งนางสาวสุภาพร  บัณฑิต ท าหน้าท่ีผู ้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบตัรฝ่าย
ตรวจสอบภายใน) 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดมี้การ
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เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้ งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน 
ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และ
เกณฑท่ี์ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือท าใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะ
ท าให้บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าให้บริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดี
ต่อบริษทั 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 ของบริษทัทั้งส้ิน 7 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ  
 
         8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 2 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 

แต่งตั้ง  27/02/60 
พน้ต าแหน่ง 27/04/61 

4.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ 4 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  5 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

แต่งตั้ง  27/04/61 
แต่งตั้ง 15/05/61 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์  6 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 15/05/61 
7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 
8.Mr.Yap Kim Yam 8 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 27/04/61 

mailto:sarunrat@greenresources.co.th
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หมายเหต ุ  1,9  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเสนอให ้                 

นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง และแต่งตั้ งให้  นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ 
ประธานกรรมการบริหาร แทน พลต ารวจตรีสหัสชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลต ารวจ
ตรี สหัสชัย  อินทรสุขศรี  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 
เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทัธ์  

วิริยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนนัตโชติ ท่ีรักษาการแทน  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออก
จากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารง
ต าแหน่งกรรมการ  และแต่งตั้งนายแยพ   คิม  แยม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

  6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ได้มีมติแต่งตั้ งนายวิรัต                 
จนัทร์ศิริวฒันา   เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ   ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2561 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2561 เป็นตน้ไป 

 8 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งนายแยพ คิม 
แยม (Mr. Yap Kim Yam)  เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา  
กฤตชาติ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 

10.นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 23/02/59 
ลาออก 26/04/61 

11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 9  กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 27/04/61 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัประกอบดว้ย นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล   นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกับพลต ารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี หรือ นายประทีป อนันตโชติ หรือนางภวญัญา       
กฤตชาติ รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคญัของบริษทั  (อา้งถึงหนังสือรับรองบริษทัในการจดทะเบียนแก้ไข
เปล่ียนอ านาจลงนามผกูพนับริษทั ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561) 

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 าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

และในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืน 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ทั้งน้ีก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และหรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิอนุมติัการท า
รายการในเร่ืองนั้น  

   นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ การท ารายการเก่ียวโยงกนั 
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

         8.2.2 คณะกรรมการบริหาร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

หมายเหต ุ  1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล    
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให้  นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล  ด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร แทน  พลต ารวจตรี  สหสัชยั  อินทรสุขศรี   

 2  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  5/2561 เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง                
พลต ารวจตรี สหัสชยั  อินทรสุขศรี  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทัธ์  
วิริยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนนัตโชติ ท่ีรักษาการแทน  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออก
จากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารง
ต าแหน่งกรรมการ  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 มีมติ
แต่งตั้งใหน้างภวญัญา  กฤตชาติ ต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 

2 พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี2 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากประธานกรรมการบริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

3 นายประทีป  อนนัตโชติ 3 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากรักษาการประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร) 

แต่งตั้ง  27/02/60 
พน้ต าแหน่ง 27/04/61 

4 นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ4 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

5 นางภวญัญา  กฤตชาติ5 กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 15/05/61 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

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

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 

7. พิจารณา และอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ    
ของบริษทั ท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 

8. มีอ านาจอนุมติั และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทรัพยสิ์น และบริการเพ่ือประโยชน์
ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท  
ตามประกาศ ท่ี 001/2560 เร่ืองอ านาจด าเนินการ/อนุมติั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถ
ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ 3. ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในสถานะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ กรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติั การอนุมติัใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดย
กรณีเช่นน้ี กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้ งน้ีเวน้แต่เป็นรายการ
ปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อรายการ  เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ 
โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหค้ณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวรรคหน่ึง
ได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
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         8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 
          คณะกรรมการตรวจสอบ ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายสมควร  มูสิกอินทร์1 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/05/61 

2 นางภวญัญา  กฤตชาติ 2 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ลาออก  27/04/61 

3 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 3 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 24/03/60  

4 
นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim 

Yam)4 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 24/03/61 

5 นายสิน  เอกวศิาล5 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 29/02/59 
ลาออก 26/04/61 

หมายเหต ุ  1  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ
แต่งตั้ งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 2,3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้ ง    
นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวญัญา กฤตชาติ           
ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561    

 4 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ ง            
นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam)  เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นางภวญัญา  กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
เป็นตน้ไป 

 5 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  รับทราบการลาออกจาก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของนายสิน เอกวศิาล  

โดยมี  1. นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ( พ.ค 2558 –  ธ.ค. 2561) 
   2. นายนพวงศ ์    รามโกมุท   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559) 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ี และรับผิดชอบตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 
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1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี และ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)          
ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 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
อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใชจ่้ายของบริษทั เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใต้
หนา้ท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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8.2.4  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE 
          CHARTER)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 4 
ท่าน ประกอบดว้ย 
 

หมายเหต ุ 1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และมติคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งพลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี แทน นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ท่ีลาออกจาการ
เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561  และแต่งตั้งพลต ารวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา  ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่ 15 
พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอ 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 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1. พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นางภวญัญา  กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 24/03/60 

3.  นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 

4. นายอภิชาติ  ศิวโมกษ์3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แต่งตั้ง 24/03/60 
ลาออก 27/04/61 
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2.2   พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้
พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4   รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี             
ของบริษทัฯ 

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

8.2.5   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   (Risk Management Committee CHARTER) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระหว่าง วนัท่ี  1 มกราคม 2561 -  31  ธันวาคม  2561  มีจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1. นายสมควร        มูสิกอินทร์ 1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

3. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

4. นายสิน เอกวศิาล 2 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
แต่งตั้ง 24/03/60 
ลาออก 26/04/61 

หมายเหต ุ  1,2  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน นายสิน เอก
วิศาลท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี   มีผลตั้งแต่ 15  พฤษภาคม 2561 
เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 



  
รายงานประจ าปี 2561           

 

   หนา้ท่ี 70 
 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 

3. ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้
กลุ่มบริษทัฯ   มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่ องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

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

SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

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

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงาน
หรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 8.2.6  คณะกรรมการการลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   

          คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  31  ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายพิพทัธ์        วริิยะเมตตากลุ 1 ประธานกรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

2 นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 24/03/60 

3 นางภวญัญา            กฤตชาติ 2 กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

4 นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์3 กรรมการการลงทุน 
แต่งตั้ง 24/03/60 
ลาออก 27/04/61 
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หมายเหต ุ  1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้ง
นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากลุ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประทีป อนนัตโชติ และ 
แต่งตั้ งนางภวญัญา  กฤตชาติ  แทนนายอภิชาติ  ศิวโมกษ์ ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2561 ทั้งน้ี  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
1. พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แผนการลงทุน ใหส้อดคลอ้งหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ 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 จดัสรรเงินลงทุนในสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

5. พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 

6. พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 

8. ด าเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 8.2.7  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER) 
  คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 29  มกราคม  2561 – 31 ธนัวาคม 2561   มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก

หรือแต่งตั้งใหม่ 
1. นายสมควร  มูสิกอินทร์ 1 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นางภวญัญา   กฤตชาติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 29/01/61 
3. นายประทีป   อนนัตโชติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 29/01/61 
4. นายสิน   เอกวศิาล 2 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 29/01/61 

ลาออก 26/04/61 

หมายเหต ุ  1,2 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์  ด ารง
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ต าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  แทน  นายสิน  เอกวิศาล ท่ีลาออกจากการเป็น
กรรมการเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งหลกัสากล 

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล และขอ้เสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งมีการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6. จดัท ารายงานสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ี และการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษทั
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์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 
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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
คุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ 

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
ประธานเป็น       ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีมิใช่
กรรมการบริษทัแต่มีความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ของกิจการ 
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 ผู้บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ

ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 
 ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี  2556  เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใช้
สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้เป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
นั้ น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งนั้ น ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให ้     
บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใด
ของบริษทัดังกล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้
สามารถตรวจสอบ 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 

 บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจ
ควบคุม  ทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือ
ไดม้าซ่ึงประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีท่ี
แตกต่างจากนโยบายท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับรายการท่ีเหมือนกันและเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนังบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชี
เดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการจดัท างบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติด
ลบก็ตาม 
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 การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิก
บริษทัยอ่ย เป็นตน้   

8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และคู่มือบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงจะมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการ
และผู ้บ ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคร้ังถัดไป 
นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทั มีขอ้ก าหนดหา้มน าขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นในช่วง  1 เดือน 
ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทัจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และต้องไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้ งหมดแลว้ การไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดังกล่าวถือเป็นกระท าผิดวินัยของ
บริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงาน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญั คนใดกระท าผิดวินัยจะไดรั้บ
โทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

 ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ผูส้อบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit 
Fee) และค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม ........-........  บาท 

 ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบัญชีและส านัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีท่ีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  2,728,100  บาท   

   1.2  ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due 
Diligence) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามสัญญา ใหแ้ก่ 
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 การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีผ่าน
มามีจ านวนเงินรวม 721,000 บาท  

8.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ   

8.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 
การเปิดเผยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

ท่าน ทั้งปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

การเข้าร่วม
การประชุม
ผู้ถือหุ้น 
(AGM) 

การเข้าร่วม
การประชุม
ผู้ถือหุ้น 
(EGM) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล 4/5 - - - - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 4/5 - - - - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ 5/5 - 5/5 5/5 - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล 5/5 - - 5/5 - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 4/5 2/5 - 1/5 3/3 AGM = 1/1 EGM = 1/1 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ - 3/5 1/5 - - - EGM = 1/1 

7.นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา - 5/5 5/5 - 3/3 AGM = 1/1 EGM = 1/1 

8.นายแยพ คิม แยม - 3/5 - - - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

9.นายไต ้ชอง อี - - - - - AGM = 1/1 EGM = 1/1 

10.นายสิน  เอกวิศาล - 1/5 3/5 - - AGM = 1/1 - 

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 1/5 - - 3/5 2/3 AGM = 1/1 - 
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9.1  นโยบายองค์กรเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 

กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” (Corporate Social Responsibility) เกิดข้ึนอย่าง

กวา้งขวาง ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยจิตส านึกจากภายในองคก์รเอง หรือจากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกเป็นผูผ้ลกัดนั  เป็นเหตุให้

องคก์รต่างๆ จ าเป็นให้ความสนใจและก าหนดบทบาทของตนเองในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร โดยมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นองค์ประกอบ บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายท่ีเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Policy)  โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนกังาน ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการท า CSR ของ

บริษทัฯ  คือ ธุรกิจและสงัคม มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กนั  

ในปี 2560 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินการภายใตช่ื้อ โครงการ CSR  กับ ครอบครัวกรีน 

(GREEN) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และผูมี้ส่วนได้

เสีย ในการท ากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาและด าเนินกิจกรรม

ดา้น CSR ต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ CSR in process ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น   

ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ฯลฯ  
2. สร้างค่านิยมดา้นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) ให้แก่

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใหมี้การปฏิบติั CSR-in-process ในเน้ืองาน

จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรท่ีมุ่งเนน้ท างานอยา่งมีความรับผิดชอบ 

“อยา่ท า CSR ใหเ้ป็นงาน แต่ท างานใหมี้ CSR” 

3. ก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติั CSR-in-process อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่น จดัท างบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชี เพ่ือความโปร่งใส ท าธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มีการแกไ้ขปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ฯลฯ 

4. ส่ือสารกบัพนกังานในองค์กรทุกระดบั เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกนั เช่น ส่ือสารถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทาง

ธุรกิจ (CSR-in-process) เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากลูกคา้/ผูบ้ริโภค สงัคม ฯลฯ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติั CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความ

ร่วมมือทัว่ทั้งองคก์ร จะไดเ้กิดการร่วมคิด ร่วมท า การท างานจะไดเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 
6. สร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลกัท่ีมุ่งการด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมาย

หลกัคือ “คนท างาน” Happy Workplace คือ กระบวนการพฒันาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ   
ให้ยุทธศาสตร์สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง    
ซ่ึงจะน าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (การจดัการองคก์รโดยเนน้ การจดัการ “คน” เป็นหลกั) 
โดยใชค้วามสุขพ้ืนฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจดัการชีวิตให้มีความสุข 
อย่างย ัง่ยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น การรับผิดชอบ         
ต่อสังคม เป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป ยกตวัอย่าง เช่น  Happy Soul และ 
Happy Body เป็นตน้ 

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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1. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะเช่ือวา่หลกัธรรมค า

สอนของศาสนาเป็นส่ิงท่ีจะช่วยการด าเนินชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไปในเส้นทางท่ีดีได ้ท าให้ทุกคนมีสติ     
มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกบัปัญหาท่ีเขา้มาได ้ยดึหลกัสนบัสนุนใหเ้ป็นคนดี คิดดี ท าดี 
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2. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเช่ือวา่ถา้มนุษยมี์สุขภาพร่างกายท่ี

แขง็แรงก็จะมีจิตใจท่ีดี พร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ีจะเขา้มาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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9.2  เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption) 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนั
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของ ผลิตภณัฑ์ และการบริการ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดให้กรรมการผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม  ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี  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 

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 จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะใหผ้ล
ทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม 

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 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งสามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้ าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัใน
เร่ืองขององคก์ร และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และ
การส่ือสารขอ้มูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั 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 าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัในปี 2561 ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ นายโกศล แยม้ลีมูล ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)            

ทั้งน้ี อา้งถึง มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าววา่  “การตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบติัไดใ้นสภาวะท่ีแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองกฎหมายและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซบัซอ้น และ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมทั้งวธีิด าเนินงาน ซ่ึงอาจกระท าโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคก์รก็ได”้  

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเช่ือมัน่และการใหค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์รการตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของ   แต่ละปีมีจ านวน
ค่อนขา้งสูง และการตรวจสอบท่ีผา่นมาท าใหบ้ริษทัฯ มีแนวทางท่ีท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถปฏิบติังานดงักล่าวได ้
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และเป็นการพฒันาบุคลากร เพ่ือมุ่งจะเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ
และทศันคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงขอท่ีประชุมอนุมติัให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร  บณัฑิต ท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน สังกดัฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
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11. รายการระหว่างกนั 

ในปี 2559, 2560 และ 2561 และบริษัทมีการท ารายการกับบุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ  โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ี
เก่ียวข้องกันซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือผูบ้ริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะ
ความสมัพนัธ์และรายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิการ 
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้ งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง เดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี 2558 
- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายประทีป อนนัโชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วนัจด
ช าระบญัชี 
- 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 วนัจดช าระบญัชี 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2559  
- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน 
- บริษทัฯจดเลิกกิจการ เม่ือวนัที 27 ธนัวาคม 2559 
- บริษทัฯ จดช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

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

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้ งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงเดือน 
เมษายน ปี 2558 
- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายประทีป อนนัโชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2558  ถึง 20 
ธนัวาคม 2561 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้ งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2558 ถึง
เดือน กมุภาพนัธ์ ปี  2559 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้ งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2559 ถึง 20 
ธนัวาคม 2561 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธนัวาคม 
2561 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20 
ธนัวาคม 2561 
- ถือเป็นบริษทัย่อยของบริษัท บริษทัถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน 
จนถึงวนัท่ี  20  ธนัวาคม 2561 
- บริษทัจ าหน่ายหุ้นของบริษทัดงักล่าวตามมติกรรมการบริษทั วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2561 
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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 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2560  ถึง
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2560  
ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2560  ถึง
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป  อนันตโชติ ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึง
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่ เดือน มิถุนายน 2561             
ถึงปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เน่ืองจากอ านาจบริหารเป็นของบริษทั 

- บริษทัถือหุน้ 29.40%  ของทุนจดทะเบียน 
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บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึง
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้ งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึง
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เน่ืองจากอ านาจบริหารเป็นของบริษทั 

- บริษทัถือหุน้ 49%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั ถือหุน้ร่วมกนัในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั แอสโทเนอร์จี โซลาร์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

ถือหุน้ร่วมกนัในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

 

11.1  รายการระหว่างกนัในปี 2561 และ 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1. รายการระหว่างกนักบั บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

2,392 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

234 240 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ร า ค า ทุ น บ ว ก
ก าไรส่วนเพ่ิม 

100 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
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2. รายการระหว่างกนักบั บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

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

     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 7 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

2,021 2,016 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหม าะสม เน่ื องจาก เป็ น รายการ
ค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อตกลง
ทางการคา้ปกติ  และเป็นราคาซ่ึงไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

323 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

 

3. รายการระหว่างกนักบั บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

        600 351 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

1,740 120 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
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4. รายการระหว่างกนักบั บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

        2,204 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

5. รายการระหว่างกนักบั บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

2,486  รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

60  รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

6. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

800 120 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด 800 120 รายการดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 
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7.  รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

200 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด 200 - รายการดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

8. รายการระหว่างบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั กบั บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

114 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

114 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

 

9.  รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 7 
ต่อปี 

1,684 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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10. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท แอสโทเนอร์จ ีโซลาร์(ไทยแลนด์) จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2561 2560 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 7 
ต่อปี 

990 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

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 หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มี
อ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้
ร่วมประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้ งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ อาทิการขายสินคา้ท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อ
รายการเม่ือกรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ให้
กรรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
11.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
     บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก หรือใหป้ฏิบติัไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
      นอกจากน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ 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
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ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
          (หน่วย : พนับาท) 
           2559                        2560          2561 
ข้อมูลทางการเงนิ 
รายไดร้วม       439,705.00     53,057.00    161,888.00 
ก าไรขั้นตน้     (115,079.00)    (58,194.00)        2,048.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (119,578.00)     (58,194.00)        1,257.00 
สินทรัพยร์วม      734,404.00    667,752.00 1,130,785.00 
หน้ีสินรวม        28,793.00      18,653.00    271,029.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      705,611.00    649,099.00    859,693.00 
ทุนจดทะเบียน     1,149,760.00 1,149,760.00    818,025.00 
ทุนช าระแล้ว        715,020.00    715,020.00    818,025.00 
 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ(%)          9.74%   11.34%      25.18% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)      -24.15% -109.68%       0.78% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)      -14.74%    -8.29%        0.76% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)      230.34   2,446.61     649.41 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)         16.87      164.58       64.74 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)         0.04              0.03         0.36 
 
ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้       (0.18)    (0.079)      (0.003) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท)        1.00     1.00       1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี         1.03     0.92       1.05  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวม    

  งบแสดงฐานะการเงนิ        หน่วย : พนับาท 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)                                                  ปี  2559                     ปี 2560                  ปี 2561                       

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  25.62  26.26 3.17 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  12.92  13.54 1.64 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  51.93   4.82 3.36 
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  7.03  75.68 108.53 
  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร(เท่า)  10.14 0.14 0.21 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  1.58 0.12 0.56 
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  230.34 2,446.61 649.41 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  21.64 2.22 5.64 
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  16.87 164.58 64.74 
  Cash Cycle (วนั)  220.50  2,357.71 693.19 

          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILTY RATIO)  
  อตัราก าไรขั้นตน้(%)  9.74% 11.34% 25.18% 

  อตัราก าไรสุทธิ (%)  -24.15% -109.68% 0.78% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  -15.14% -8.34% -0.37% 

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICENCY RATIO)      

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  -14.74% -8.29% 0.76% 

  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า)  0.59  0.08 0.18 

           

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.04 0.03 0.36 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  -24.95  -1076.67  1.42 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ
ระมดัระวงั สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตลอดจนไดแ้สดง
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุน
ทัว่ไป ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดท้ า
หนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า งบการเงินของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2561 ไดจ้ดัท าและเปิดเผยโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัแลว้ 
    
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                  
   ....................................................     .................................................... 
                     (นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ)             (พล.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี)  
      กรรมการ                                         กรรมการ 
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รายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น ในระหวา่งปี 2561  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
ทั้งส้ิน 5 คร้ัง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

                                                                                                                                จ านวนคร้ัง 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ                 2/5 

2. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา                   กรรมการตรวจสอบ                              5/5     

3. นายแยพ  คิม แยม                       กรรมการตรวจสอบ                              3/5 

 
หมายเหตุ : นายสมควร มูสิกอินทร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 

และนายแยพ คิม แยม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561       

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัภารกิจอยา่งอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตาม กฎบตัรท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษทัฯมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาและ ให้ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีส าคญัร่วมกบัฝ่ายบริหาร         
ผูต้รวจสอบบญัชี  ผูต้รวจสอบภายใน  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี        

การสอบทานรายงานทางการเงนิ        

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 ซ่ึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้  โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผู ้สอบบญัชีเขา้ร่วมหารือในการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น 

ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมี

สาระส าคญั  รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล   และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นชอบกบัการรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัวา่  รายงานทางการเงินดงักล่าว  ไดจ้ดัท าข้ึนโดย

ถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ การเลือกใช ้นโยบายบญัชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    
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การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุก 2ไตรมาส  ตามแผนงานท่ีได้
อนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั  และไดใ้หข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้มี
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ  รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของผู ้
ตรวจสอบภายใน ท่ีจดัท าข้ึนตามระดบัและแนวความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯและครอบคลุมบริษทัยอ่ยมีการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน
ตรวจสอบภายใน       

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสม

และมีประสิทธิผล  การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการประสานงานท่ีดีกบัฝ่าย
บริหารและผูส้อบบญัชี  และใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management)ท่ี เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยไดท้บทวนปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่าง
สม ่าเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้เกิดเป็นวฒันธรรมและค่านิยม
ขององคก์ร  ผ่านทางนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีแนวทางในการช้ีเบาะแสให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ระดบั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นอิสระ   สอดคลอ้งตามแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบอยา่ง
สม ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2561 ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบจ านวนรวม 4 คร้ัง  

การสอบทานการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัมีไวก้บั

บุคคลภายนอก  คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัตอ่กฎหมายและขอ้ก าหนด
ดงักล่าว   
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การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการท ารายการระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  และหน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานงานบญัชีและการเงินว่ารายการทางการคา้หรือ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกนันั้น บริษทัด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมทั้งรายการท่ีมีสาระส าคญัไดรั้บการเปิดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ      
ซ่ึงมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินวา่รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีไดพิ้จารณานั้น  บริษทัด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้    

ผู้สอบบัญชีภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  แห่งบริษทั ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัในปี 2561 ซ่ึงไดใ้หบ้ริการสอบบญัชีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 และเห็นวา่ผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 

ส าหรับปี 2562  บริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหข้ออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ 
วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 5113 แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2562 และอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงิน
ประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั  และงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงินรวม 2,000,000.- บาท   

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ท าให้เช่ือไดว้่าบริษทัมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน       

ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้  มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  รวมทั้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการปฏิบติังาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและมีความ

เป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผูบ้ริหาร พนกังานและผูท่ี้
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เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
      

             (นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้น  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“ก ลุ่ มบ ริษัท ”) และของเฉพ าะบ ริษัท  ก รีน  รีซอ ร์ส เซ ส  จ ากัด  (มห าชน ) (“บ ริษัท ”) ซ่ึ งป ระกอบด้ วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบ ก าไรข าด ทุ น เบ็ ด เส ร็จ เฉพ าะ กิ จก าร  งบ แสด งก าร เป ล่ี ยน แป ลงส่ วน ของผู ้ ถื อ หุ้ น รวมและ 
งบแสดงการเป ล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถื อ หุ้น เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้น น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมดีงัต่อไปนี ้
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การซ้ือธุรกจิพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 16 และขอ้ 33  ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์

เป็นโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นธุรกิจกลุ่มพลงังานจากกลุ่มกิจการหลายรายซ่ึงมีความแตกต่างจากธุรกิจ

หลกัของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากการซ้ือกิจการดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าสินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษทั

เพ่ิมข้ึน จ านวน  591.07 ลา้นบาทซ่ึงการบนัทึกบญัชีซ้ือกิจการดงักล่าวมีความแตกต่างจากเดิมและมีความซบัซอ้นในเร่ือง

ของสญัญาภาระผกูพนัและขอ้กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจใน

เร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสมเหตุผลเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าววา่มีเน้ือหาส าคญัวา่เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น

หรือซ้ือธุรกิจและเร่ืองดงักล่าวมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานในธุรกิจใหม่ส าหรับกลุ่มกิจการท าให้กลุ่มบริษทัตอ้งท าการ

ประเมินหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือกิจการเป็นเร่ือง

ส าคญัในการตรวจสอบ 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือกิจการโดยไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบดงัน้ี 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์น้ือหาส าคญัในการซ้ือกิจการและหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการท ารายการในการซ้ือกิจการ 

 อ่านสัญญาซ้ือขาย,การโอนกิจการและขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงรายงานการวิเคราะห์การซ้ือกิจการท่ี

กิจการน ามาใชพ้ร้อมอ่านรายงานการประชุมท่ีมีมติพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

 ประเมินดุลยพินิจส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังานและลกัษณะการไดม้า 

 สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพยข์องผูป้ระเมินราคาอิสระ  และสอบทานรายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวธีิการวดัมูลค่าท่ีน ามาใช ้

 ประเมินความเหมาะสมขอการน าขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญมาใชข้องผูบ้ริหารในการประกอบการวดัมูลค่าของหุ้นท่ี

จ่ายซ้ือ 

 เขา้ตรวจสอบท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือท าความเขา้ใจในกระบวนการผลิตและขั้นตอนการรวบรวม

ขอ้มูลหน่วยท่ีผลิตไดท่ี้น ามาค านวณรายได ้

 สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

การรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จ านวน 40.57 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจพลงังานตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน 
โดยการรับรู้รายไดด้งักล่าวเป็นไปตามเงือนไขและสัญญาท่ีท ากบัคู่สัญญาหลายราย ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีความซับซ้อนและมี
เง่ือนไขขอ้ผูกพนัหลายอย่าง ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาถึงการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สญัญาวา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดย
ไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบดงัน้ี 
 

 สอบถามผูบ้ริหารถึงลกัษณะการด าเนินงานธุรกิจพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทั เพ่ือท าความเขา้ใจ
ลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อ่านสญัญาและขอ้ผกูพนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าความเขา้ใจสาระส าคญัในสญัญา 
 ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการบญัชีท่ีใช ้
 สุ่มทดสอบรายการบนัทึกบญัชีกบัหลกัฐานและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูล ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั(แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะ
ไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากกฎวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปได้ว่า มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแล เพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูล
ท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
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ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ ผูบ้ริหารมีความตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่ 
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 



  
รายงานประจ าปี 2561           

 

   หนา้ท่ี 107 
 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีให ้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 
 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 

 
 
 

(นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 
      

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1.นายชยัสิทธ์ิ        
วิริยะเมตตากุล 

69 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รุ่น 2511 
 
 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง         

(ผูน้  าเมือง รุ่น 3) 

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ.4414) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 15 (2557) 
-หลกัสูตร “Increasing Your Corporate Value Though 
Effective Communication” 
- หลกัสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเส่ียง
ขององคก์ร” 

- 1.นายพิพทัธ์     
วิริยะเมตตากุล  
– บุตรชาย 

ปัจจุบนั 
ปี 2541 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2546 – ปัจจุบนั 

 

-ประธานกรรมการบริษทั 
-ประธานกรรมการบริหาร 
-รองประธานคณะกรรมการ
บริษทั   
-กรรมการ 
-กรรมการ/กรรมการบริหาร 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
-บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  
-บมจ.โรงพยาบาลเจา้พระยา 
 
-บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์
-บจก.โรงพยาบาลเสรีรักษ ์
-บจก.สินแพทย ์
-บจก.แพทยปั์ญญา 
-บจก.วิภารามแหลมฉบงั   
-บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค  
-บจก.ปร๊ินส์ตัน๋ พาร์ค สวีท 
-บจก.เทพารักษพ์ฒันาการ 
-บจก.ทิพยบดินทร์ 
-บจก.เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) 
-บจก.ศิครินทร์ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  
อินทรสุขศรี 

70 -วิทยาลยัศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  4.15 
(หมายเหตุ : ขอ้มูล
สดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัดว้ยทุน
จดทะเบียน 

818,024,729 บาท 
ณ 31 ธนัวาคม 2561)   

ไม่มี   ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 

-รองประธานกรรมการ 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
- บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 

    -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  ปัจจุบนั 
 

2556 

-กรรมการอิสระ 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

          2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

        

          2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2533 -รองผูก้  ากบั (ท าหนา้ท่ี
ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2524 -รองสารวตัรแผนก
งบประมาณ 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

3.นายประทีป    
อนนัตโชติ 

62 -ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น
กรรมการ รุ่นท่ี 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
24 ก.พ. 2560  

 
 

 
ก.ค. 59 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั 

2557-2558 
2550-2556 

 
2542-2549 
2538-2541 

-รองประธานกรรมการบริษทั 
-รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร/รองประธานกรรมการฯ 
-ประธานกรรมการการลงทุน 
-กรรมการบริหารความเส่ียง 
-รองประธานกรรมการบริษทั 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการบริหารความเส่ียง 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรี
นครินทร์ – เทพารักษ ์
-ผูจ้ดัการสาขา บางใหญ่ 
-ผูจ้ดัการสาขา สวนพลู 

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

4.นางภวญัญา             

กฤตชาติ 

 

70 -บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค. 61 - ปัจจุบนั 
24 ก.พ. 2560 - 

2561 
 
 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     7 ก.ค. 2559 -2561 
 
 

5 ก.พ. 2558 –       
7 ก.ค. 2559 

 
2552 – 2556 

 
 

2551 – 2555 
2550 – 2551 

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
  
-กรรมการ 
- ท่ีปรึกษา 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
 
- บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
 
 
- บจ. บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์  
 
 
- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
- บมจ. ที แอล เมแนจเมน้ท ์
 
 

5.นายพิพทัธ์        

วิริยะเมตตากุล 
35 ปริญญาตรี  Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ

เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 
 

0.146 
( ห ม า ย เ ห ตุ  : 
ข้อมูลสัดส่วน
การ ถือหุ้น ใน
บริษัทด้วยทุน
จ ด ท ะ เ บี ย น 
8 1 8 ,024 ,7 2 9 
บ า ท ณ  3 1 
ธนัวาคม 2561)   

ไม่มี 26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั 
 

24 ก.พ. 2560 – 
ปัจจุบนั 

 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 

 

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการการลงทุน 
 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ    

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
 
-บริษทั  18 ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
-บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั 

6.นายสมควร        

มูสิกอินทร์ 
71 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การบญัชี)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.61 – ปัจจุบนั 

 
2514 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 

 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
-กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
-บมจ. ซีฟโก ้ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

7.นายวิรัติ   
จนัทร์ศิริวฒันา 

66 -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560-
ปัจจุบนั 

 
 
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั 
 
13 ก.พ. 2558 –       

7 ก.ค. 2559 
 

2553 – 2555 
 
 

2552 – 2557 
 

2555 – 2557  
 

 
2554 – 2556 

 
 
 

2552 – 2554 
 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- กรรมการ 
 
 
- ประธาน 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
แผนพฒันาองคก์ร 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบส่ือสาร 
 
- นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ 
(ดา้นบริการจดัการระบบ
จ าหน่าย) 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-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.นายแยพ คิม แยม 55 -สถาบนัการศึกษาดา้นเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบตัร

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ไม่มี ไม่มี 26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั 

 
24 ก.พ. 2560 –  

เม.ษ 2561 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการ 

 
-กรรมการ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

 
-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

 
-การพฒันาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , 
Amitra Expert SRL 

9.นายไต ้ชอง อี 
(Mr.Tai Chong Yih) 

58 -ปริญญาโทการจดัการ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการคา้ 
มหาวิทยาลยัโตรอนโต ประเทศแคนาดา   

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น
กรรมการ รุ่นท่ี 54/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

8.56 
 (หมายเหตุ : ขอ้มูล
สดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทั ดว้ยทุน

จดทะเบียน 

818,024,729  บาท  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561) 
 

ไม่มี ปัจจุบนั 
ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 

 
2552 – มิ.ย. 2559   

 
ม.ค. 2546 – ปัจจุบนั 

 
ก.ค. 2554 –  ธ.ค. 2555 
 

-กรรมการ 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
-กรรมการ 
 
-ท่ีปรึกษา 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. หลกัทรัพย ์ไอร่า 
 
-บมจ. ถิรไทย จ ากดั  
 
-บจก. บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ , (Bina Puri 
Thailand) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552 
 

เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 
 

เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550 
 

มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545 
 

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545 
 

ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544 
 

พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541 
 

ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538 
 

ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537 

-ท่ีปรึกษา 
 
-กรรมการฝ่ายปฏิบติัการ 
 
-Country Head 
 
-ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-รองประธานอาวโุส 
 
-ผูช่้วยรองประธาน 
 
-ผูจ้ดัการ 
 

-บจก. บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ , (Bina Puri 
Thailand) 
 
-บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ  ากดั 
 
-RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย 
 
-Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย 
 
- Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd 
 
- London Forfaiting Asia Pacific Ltd 
 
-Cathay Trust Company Ltd 
 
-Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd 
 
-United Malayan Banking Corp Bhd 

10.นายสิน เอกวิศาล 75 -ปริญญาโท M.Ec. (ทุนโคลมัเบีย) มหาวิทยาลยั ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย 

-ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ก.พ 2559 – ปัจจุบนั 
(ลาออก 26 เม.ย. 61) 

 
2557 – ปัจจุบนั 

 
2556 – ปัจจุบนั 

 
 

เม.ย. 2553 – 2554 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานบริหารความเส่ียง 
- ประธาน  
 
- ท่ีปรึกษา  
- ท่ีปรึกษา  
 
- คณะอนุกรรมาธิการ 
 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป จ ากดั 
 
- บริษทั โรงแรมป่าตองพารากอน จ ากดั 
- บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 
 
- ตลาดเงิน  ตลาดทุน  การประกนัภยั                     
และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 
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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 – ปัจจุบนั 
 
 

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552   
 

มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551 
 
 

มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548 
 
 

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544 

- ท่ีปรึกษา  
- ประธานกรรมการ  
 
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 
- ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  
 
- ประธานคณะกรรมการ
จดัการ/กรรมการ 
 
- กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 

- 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 
 
- บรรษทั บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 

     2524 – 2530 
 
 
 

2520 – 2523 
 
 

2519 – 2520 
 
 

 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
สาขา  และผูจ้ดัการส านกั
ถนนเสือป่า  
 
- ผช.ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ (สินเช่ือ)  
  
- หวัหนา้ส่วนส่งเสริมธุรกิจ 
(วิเคราะห์และพิจารณาบริการ
ใหม่) ฝ่ายพฒันาธุรกิจ   
 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- 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 

     2517 – 2519 
 
 
 

2515 
 

2509 – 2512 

- หวัหนา้ส่วนพฒันาธุรกิจ 
(สินเช่ือ) ฝ่ายการธนาคาร 
(ภายในประเทศ)  
  
- ส่วนการพนกังาน ฝ่ายธุรการ  
 
- เศรษฐกร  
 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
- กรมวิเทศสหการ ส านกันายกรัฐมนตรี 

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 59 - University of California, Berkeley International Business 
Development Program 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560 –    
เม.ย 2561 

(ลาออก 27 เม.ย.61) 
2558 - ปัจจุบนั 

 
 

2531 – ปัจจุบนั 
 

-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บจก. สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต  
- บจก. สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต  
- บจก. เกรท กรีนเวย ์ 
 

     2557 
 
 

2555 
 
 

2551 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธานหลกัสูตรพฒันา
สมัพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

- บมจ.ซนัวูด้อินดสัทรีส์ 
 
 
- กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 
 
- บจก.งานละเมียด การบนัเทิง 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

12.นางธนิดา 
อินทจกัร์ 

51 -รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง   
 
-บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 
 
-หลกัสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบญัชี ปี 2559 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 
 

2556 – ส.ค. 60 
 

ก.ค. 59 - มี.ค. 60 
ก.ย. 58 - มี.ค. 60 

 
2549-2555 

-ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี
และการเงิน 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บ. พรรพี การบญัชี 
 

13.นางภทัรยล 
วรรธนะสาร 
 
 
 
 
 
 

57 -บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560– ปัจจุบนั 
 
2559 - ส.ค. 2559 

 
2555 – ก.ค. 2559 
2537 – 2540 
2535 – 2537 
2527 – 2535 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย สายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย  สาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาเชียงใหม่ 
-หวัหนา้ส่วนจดัสรรเงิน 
-รองหวัหนา้ส่วนตลาดเงิน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
-บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ร่วมเสริมกิจ  
-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์ ร่วมเสริมกิจ  
-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์นวธนกิจ  

     

พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 
พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 

-ผูจ้ดัการส านกัเลขานุการ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

-บมจ. หลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป 
-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ตแอนดเ์อก็ซ์
ปอร์ต (ไทยแลนด)์  
 

14.นายชินพนัธ์         
ปิยะศิริพงศ ์

51 -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 

2559-ก.ค. 2560 
 

2558 – 2559 
 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย สายงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2553-2556 
 

2549 – 2553 
 

2539 – 2549 
 

2537-2539 
 

-ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันธุรกิจ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
-ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผูจ้ดัการฝ่ายบริการหลงัการ
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 

-บจก. อาร์เอฟเอส  
 
-บมจ.ออพติมุส (ประเทศไทย) 
 
-บจก. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 
 
-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอร์เมชัน่ 

 15.นางสุกญัญา     
ขนัก าเหนิด 

37 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2ก.ค.2560-ปัจจุบนั 
2558 – 2560 

 
 

2556-2557 
 

2555-2556 
2546-2555 

-ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
-ผูอ้  านวยการส านกังาน
เลขานุการผูบ้ริหาร 
-Sale Executive 
-เจา้หนา้ท่ีสินเช่ืออาวโุส 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ 
 
-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนียม 
-ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 

16.นายนาวิน 
ทองหญีต 

42 -เนติบณัฑิต  ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
สมยัท่ี 59  
-ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560- ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2556 - 2558 
2549 - 2553  
 2546 - 2549 

 
 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย ส านกักฎหมาย 
-ท่ีปรึกษากฎหมาย/ทนายความ 
-ท่ีปรึกษากฎหมาย/ทนายความ 
-กรรมการ/ทนายความ 
-หวัหน้าส านกังานกฎหมาย 
-กรรมการ/ทนายความ 
-กรรมการ/ทนายความ 
-ทนายความประจ าส านกังาน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. แนชัน่แนล เฟอร์นิเจอร์  
-บมจ. วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ต้ี 
-บริษทั วิคเตอร์ลอว ์จ  ากดั 
-ส านกังานกฎหมายนาวินทนายความ 
-บจก. ส านกักฎหมายยทุธศาสตร์ธรรม   
-บจก.ส านกักฎหมายสุทธาธรรม  
-ส านกังานสุเมธท่ีปรึกษากฎหมายและ
ทนายความ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

17. นางสาวสรัญรัตน์  
สีสนั 

40 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั
2547 -2556 

 
2546-2547 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย ส านกั
เลขานุการบริษทั 
-เลขานุการบริษทั 
-เลขานุการประธานบริหาร 
 
-เลขานุการคณะท างาน
การเกษตรและสหกรณ์ 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอน์ คอน
สตรัคชัน่ 
-ส านกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 
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1.2 ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้ง

ตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก.ทะเบียนกรรมการ 

ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจ าปีของบริษทั 

ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 

ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงัน้ี 

 จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practices) 

 แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย
ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการ 

 ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเ บ้ืองต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ                                 
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติั และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  

 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล บริคณห์ สนธิ ขอ้บงัคบัทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ  

 ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบั ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั 

 ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการ 

 จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  

 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

 

 


