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ข้ อมูลจาเพาะของบริษทั / CORPARATE PROFILE
ชื่ อบริษัท :

Company Name :

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
Asia Corporate Development Public Company Limited And has changed its name to
Green Resources Public Company Limited On January 28, 2016

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการในประเทศไทยและดาเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก
Business Description :
The Company and its subsidiaries operate in Thailand and are principally engaged in
real estate development and alternative energy businesses.
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ :
Head Office :

405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
405 Bond Street Road, Bangphood Sub-district, Pakred District,
Nonthaburi Province 11120

เลขทะเบียนบริษัท :
0107548000587
Company Registration : 0107548000587
ผู้สอบบัญชี :

AUDITORS

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 สุขมุ วิท 22 ซ.สายน้ าทิพย์ ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02-259-5300
โทรสาร : 02-259-8956
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 :

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จา กัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
SHARE REGISTRARS : Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 The Stock Exchange of Thailand Building,
Rachadepisek DinDaeng, Bangkok 10400
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จัดตั้ง :
INCORPORATE :

7 มกราคม 2535
January 7, 1992

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :
SET LISING :

8 ธันวาคม 2548
December 8, 2005

ทุนจดทะเบียน :
Authorized Capital :

818,024,729.00 บาท
818,024,729.00 baht

ทุนเรียกชาระแล้ ว :
Paid-up Share Capital :

818,024,729.00 บาท
818,024,729.00 baht
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน

ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว

2559

2560

439,705.00
(115,079.00)
(119,578.00)
734,404.00
28,793.00
705,611.00
1,149,760.00
715,020.00

53,057.00
(58,194.00)
(58,194.00)
667,752.00
18,653.00
649,099.00
1,149,760.00
715,020.00

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนกาไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

9.74%
-24.15%
-14.74%
230.34
16.87
0.04

ข้ อมูลต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
มูลค่าหุน้ ทางบัญชี

(0.18)
1.00
1.03

(หน่ วย : พันบาท)
2561
161,888.00
2,048.00
1,257.00
1,130,785.00
271,029.00
859,693.00
818,025.00
818,025.00

11.34%
-109.68%
-8.29%
2,446.61
164.58
0.03

25.18%
0.78%
0.76%
649.41
64.74
0.36

(0.079)
1.00
0.92

(0.003)
1.00
1.05
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สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในกิจการของบริ ษทั ทุกท่าน

ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นธุ รกิจโดยการเข้าลงทุนในธุ รกิจพลังงานเพิ่ม 2 โครงการ กาลังการผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ 10 เมกะวัตต์ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดติดตั้งบนพื้นดิน 5 เมกะวัตต์ จังหวัดสระแก้วและ
โครงการโรงไฟฟ้ าโซล่าร์ ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จังหวัดนครราชสี มา จากการดาเนิ นงานธุรกิจ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานที่เป็ นไปในทิศทางที่ ดีข้ ึน โดยทาให้บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการดาเนิ นงาน
ปี 2561 จานวน 131 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560 ประมาณ 86 ล้า นบาท ซึ่ งรายได้ส่ วนใหญ่ ม าจากธุ ร กิ จพลังงาน
ช่วยสร้างรายได้และผลกาไรที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งส่ งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั พัฒนาธุ รกิจพลังงานทางเลือกและผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติ บโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่ องและสร้างฐานะทางการเงิ นที่ แข็งแกร่ ง เพื่ อประโยชน์แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุ มตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้น ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) เพื่ อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุ นการ
เติ บโตทางธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งมติ ในระเบี ยบวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิ ดว้ ยเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน จึ งขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มเพื่อพิจารณาใช้สิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการเข้าร่ วมเครื อข่ายแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยมีการวางนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และนโยบายจริ ยธรรมทางธุ รกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายสาคัญ ๆ ที่ ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และกาหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ การด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ มี อานาจในการควบคุ ม ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ อย่างเคร่ งครัด และบริ ษทั ฯได้ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน (CSR)
เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึกและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการทา
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สิ่ งสาคัญที่สุด บริ ษทั ฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ผูร้ ่ วมทุน ลูกค้า สถาบันการเงิน คณะผูบ้ ริ หารและพนักงาน และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนการดาเนิ นการของบริ ษทั ด้วยดี เสมอมา และขอให้เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯ
จะดาเนิ นธุ รกิ จด้วยจรรยาบรรณและยึดถือหลักบรรษัทธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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รายงานประจาปี 2561

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ กลยุทธ์ ของบริษัทหรื อกลุ่มบริษัท
 วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษ ัทพัฒนาธุ รกิ จพลังงานทางเลื อกและผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริ มทรั พย์ที่ มีการเติ บโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ”
 พันธกิจ
1. มุ่ ง มั่น สร้ างองค์ก รสู่ ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่ อ สร้ างกระแสรายได้
ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั พัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีอตั ราการเติบโต
3. มุ่งมัน่ สร้างองค์กรสู่ความเป็ นมืออาชีพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ อสังหาริ มทรัพย์
ที่มีรายได้จากทรัพย์สิน (Income property) เช่น ธุรกิจอพาร์ ทเมนท์ / Service Apartment / โรงแรมที่มีกระแสรายได้
รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
4. มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
5. ดาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคมเป็ นหลัก
 วัตถุประสงค์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ ธุรกิจพลังงานทางเลือกและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
เน้นกระแสรายได้สู่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
 เป้าหมาย
เป็ นผู ้น าในการพัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ต่ า งๆ และสร้ า งองค์ ก รสู่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green &
Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นธุรกิจจากการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สันทนาการ ได้แก่ เครื่ องเล่น ปาเป้ า
อิ เลคทรอนิ กส์ โต๊ะ พูล โต๊ะฟุ ต บอล และโต๊ะ ไฟร์ บ อล ซึ่ งเป็ นสิ น ค้าที่ ได้รั บ ความนิ ย มของตลาดน้อ ยลงมาสู่ ธุ รกิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยเพื่อจาหน่ายประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียมเพื่อที่อยูอ่ าศัยโดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดที่ เป็ นศูนย์กลางการศึ กษา เพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชี พในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการลดความ
เสี่ ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกาไร รวมถึงเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงยึดนโยบายแนวทางการดาเนิ นธุรกิจสู่ ธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business และ
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจในระยะสั้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ โดยได้กาหนดไว้ ดังนี้ คือ
1. จาหน่ายและปิ ดโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีจานวน 2 โครงการ
2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่ สมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่ วม
ทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว
- ธุรกิจบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน
- ธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการดาเนินธุรกิจ
ควบคุ มการปฏิ บัติงานของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อยให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ข องหน่ วยงานกากับ ดู แลกิ จการและ
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยการนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้
เช่น ระบบเครื อข่ายสารสนเทศในองค์กร
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทนั ต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ
ส่งเสริ มการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ฯ
ส่งเสริ มให้องค์กรมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นผูผ้ ลิ ตด้านการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน โดย
รู ปแบบธุรกิจที่สนใจได้แก่
o โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทขยะ
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทพืชพลังงานและไม้
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้วางเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจในปี 2565 บริ ษทั ฯ จะต้องมีโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีกาลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเป็ นหลัก และแถบ
เอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็ นต้น
สาหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ านั้น บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมที่ จะพัฒนาและลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เช่น สหกรณ์การเกษตรโครงการเปิ ด
โซล่าร์ รูฟเสรี ในโครงการนาร่ อง (Pilot Project) นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้ าโซล่าร์ รูฟเพื่อขาย
ไฟฟ้าให้แก่โรงงาน และห้างสรรพสิ นค้า และยังมีโครงการที่จะให้บริ การติดตั้ง โซล่าร์รูฟให้แก่บา้ นเรื อนที่สนใจ
 กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง เน้น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลังงานทางเลื อ กที่ มี ก ารเติ บ โตอย่างมี คุ ณ ภาพเป็ นหลัก และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น พัฒนาธุรกิจเพื่อการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ บริ ษทั จะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยจะ
จัดการจาหน่ ายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ และลงทุนกับพลังงานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) บริ ษทั จะมี
การลงทุนกับพลังงานทางเลือกที่มีสัญญาซื้ อขายไฟกับการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวัตต์ เป็ นการสร้างความมัน่ คงในรายรับของ
บริ ษทั ในอีกกว่า 20 ปี ให้หลัง และมีแผนการบริ หารเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ในสภาวะที่บริ ษทั กาลังขาดทุน ซึ่งต้องเริ่ มจากการ
ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นเพื่อถ่วงดุลกับการสู ญเสี ยไปแล้ว แม้เป็ นเพียงสิ่ งเล็กน้อยแต่ก็สามารถส่ งผลต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ได้
รวมทั้งจะเป็ นการสร้างคุณลักษณะการใช้จ่ายที่ดีให้แก่บริ ษทั ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
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ในส่ วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan) บริ ษทั จะมี การติ ดตั้งและขายไฟให้กบั ภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้
เนื่ องจากบริ ษทั เล็งเห็ นถึงความต้องการที่ มากขึ้นในการผลิตไฟเพื่อใช้เองของภาคเอกชน และความต้องการใช้ไฟที่มากขึ้นใน
ระดับครัวเรื อน เช่นรถพลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น ส่ วนในแผนระยะยาว เนื่ องจากสัญญาซื้ อขายไฟให้กบั ภาครัฐมีอายุสัญญาถึงกว่า
20 ปี ทางบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลและพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากผลกาไรให้ได้มากที่สุด และมีปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างยัง่ ยืน
แผนงานในอนาคตเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารชุดใหม่จึง
มีการวางแผนงานในอนาคตดังนี้
 ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
1. โครงการร็อคเซีย ห้องชุดจานวน 300 ห้อง เริ่ มโอนให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2558 แต่เนื่ องจากสภาพเศษฐกิจและทาเล
ที่ต้ งั โครงการทาให้การขายไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย บริ ษทั จึ งได้ปรับปรุ งห้องชุดจานวน 225 ห้อง เพื่อให้เช่า
และมีการรับรู ้รายได้บางส่วนในงบการเงินรวมประจาปี 2560 และ 2561
2. โครงการออริจนิ ส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จานวน 371 ห้องชุด เริ่ มโอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559
– 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโอนให้แก่ลูกค้าแล้วจานวน 315 ห้อง คาดการณ์วา่ จะโอนอาคารชุดให้กบั ลูกค้าได้
ทั้งหมดในปี 2562
หมายเหตุ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะจาหน่ายและปิ ดโครงการที่มีจานวน 2 โครงการให้เสร็ จสิ้ น
ภายในปี 2562


ธุรกิจพลังงาน

ในปี 2560 บริ ษทั ได้ลงทุ นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จ ผลิ ตและจาหน่ ายพลังงานทดแทน
โดยบริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ นธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 1 เมกกะวัตต์ เป็ นคู่สญ
ั ญา
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสญ
ั ญา 25 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2581 )
ในปี 2561 บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัดได้ลงทุนในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด (จ.สระแก้ว) และ บริ ษทั เวนตุส
โซลาร์ จากัด (จ.นครราชสี มา) ซึ่ งประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนโดยบริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ นธุรกิจผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค อายุสญ
ั ญา 25 ปี
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่ สมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่ วม
ทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว
- ธุรกิจบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน


ธุรกิจอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์และผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2559 เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
ชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (จากเดิ มชื่อบริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน))
ซึ่ งมีผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าจดทะเบี ยนต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป (และเดิมชื่ อบริ ษทั
ไมด้า เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไมด้า อุตสาหกรรม จากัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตดอกลาโพง
และตูล้ าโพงสาหรับเครื่ องเสี ยงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ที่ทาจากไม้ตามคาสั่งซื้ อของผูป้ ระกอบการในประเทศเป็ น
หลัก ทั้งนี้กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวกิ ลู และนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริ ษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น
30 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2.50 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ในปี 2545 บริ ษ ัท ได้ข ยายการดาเนิ น ธุ รกิ จ ไปสู่ การเป็ นฐานการผลิ ต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”)
ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทเครื่ อ งเล่ น สัน ทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่ มี การใช้ชิ้น ส่ วนที่ ท าจากไม้เป็ น
ส่วนประกอบ เช่น เครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer Table)
เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ตวั แทนจาหน่ายสิ นค้า
(Distributor) ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า (Agent) และผูป้ ระกอบการ (Operator) ของลูกค้าอีกทอดหนึ่งภายใต้ตราสิ นค้าของตนเอง
ในเดือนธันวาคม ปี 2547 บริ ษทั ตกลงร่ วมทุนกับ MMC โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท เป็ น 240 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 21 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทยจานวน 12.6 ล้าน
หุน้ และ MMC จานวน 8.4 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท และได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่ม
ทาให้บริ ษทั มีทุนชาระแล้ว ณ วันสิ้ นปี 2547 เป็ นจานวน 82.50 ล้านบาท หลังจากนั้น บริ ษทั ได้มีมติลดทุนจดทะเบี ยนจานวน
40 ล้านบาท จากเดิม 240 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548
ทาให้ผถู ้ ือหุ ้นฝ่ ายไทย และ MMC ถือหุ ้นเป็ นจานวน 13 ล้านหุ ้น และ 7 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วจานวน 200 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทย และ MMCได้ตกลงร่ วมกันที่จะนาหุ ้นจานวน 44.57
ล้านหุ ้ น และจ านวน 24 ล้านหุ ้ น ตามล าดับ รวมเป็ น 68.57 ล้านหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท เข้าฝากในบัญ ชี Lock up
กับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของทุนชาระแล้ว (240 ล้านหุ ้น) ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
ทุนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการขายหุ ้นของตนออกจากบัญชี Lock up จะต้องได้รับความยินยอมจากผูร้ ่ วมทุนทั้งสองฝ่ าย และตกลงที่
จะรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นตลอดระยะเวลาของการร่ วมทุนของ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละฝ่ ายให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว
(240 ล้านบาท)
ในช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2548 บริ ษ ัทได้นาเงิ น ที่ ได้จากการเพิ่ มทุ น จานวน 170 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น ไปซื้ อที่ ดิ น
ประมาณ 4 ไร่ เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั โรงงาน และซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 17 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างในส่ วนการขยายโรงงาน และ
คลังสิ น ค้าจากบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้ท าสัญ ญาซื้ อตราสิ นค้า “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่ อท าให้
บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจาหน่ ายเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ตราสิ นค้าดังกล่าวได้ทวั่ โลก ยกเว้น ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซี ย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พื้นที่ที่บริ ษทั
ได้รับสิ ทธิ ในการผลิ ต และจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องเล่นอิ เลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องภายใต้ตราสิ นค้า “Medalist”
จะรวมเรี ยกว่า “Territory” ส่ วนพื้นที่ อื่นๆ ซึ่ งยังคงเป็ นสิ ทธิ ของ MMC ได้แก่ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซี ย
ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรี ยกว่า “Non-Territory”) ซึ่งทาให้บริ ษทั สามารถจาหน่าย
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สิ นค้าได้ในราคาที่ สูงขึ้น และมีกาไรต่อหน่วยสู งขึ้น เนื่ องจากจาหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ตอ้ งขายผ่าน MMC ดังเช่นใน
อดีต
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาสัญญาสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยกาหนดให้ MMC
ช่วยทาการส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางจาหน่ายเชิ งรุ กสาหรับเครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ ยวข้องใน
พื้นที่ Territory เช่น การส่ งมอบรายชื่อ สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ของลูกค้าให้กบั บริ ษทั การประสานงานให้บริ ษทั ได้
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ใน Territory เป็ นต้น ซึ่ งทาให้บริ ษทั ได้ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้
ด้านการตลาด และช่วยเสริ มความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 9/2548 เมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 มี มติให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้นจาก 10 บาท เป็ น 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ นจานวน 250 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญใหม่จานวน 50 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจานวน 40 ล้านหุน้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กบั กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั จานวน 10 ล้านหุ ้น และมีมติให้นาหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด จานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 116.66
บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
ในระหว่างปี 2549 - 2550 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีผลทาให้ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น 250
ล้านบาท
ในปี 2550 บริ ษทั MMC ได้มอบสิ ทธิ การขายในส่ วนของประเทศรัสเซี ย ประเทศจี น และประเทศอินเดี ย ให้กบั ทาง
บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดังกล่าว โดย MMC สัญญาว่าจะไม่ประกอบธุรกิ จที่
แข่งขันกันในพื้นที่ดงั กล่าว
ในปี 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 375 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (MME-W1)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 250 ล้านบาท
ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนบริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จากัด ไปเป็ นเงินลงทุนระยะยาว
อื่น
ในปี 2552 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริ การรับเขียน จัดทา ออกแบบ และพัฒนา
เว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริ การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตสายโทรศัพท์ เกมส์
ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2553 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ในปี 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 375 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหุ ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสารอง
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญรุ่ นที่ 1 (MME-W1)
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 6.00 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอก
สถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 0.20 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
2.50 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 0.30 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการผลิตข้อมูลนิ่ งเสี ยง ข้อความ
ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่ อสารทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2555 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด เนื่ องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ อง การบุกรุ กที่
สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าโอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน
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จึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในปี 2556 ช่วงเดือนเมษายน บริ ษทั ฯได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,025 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รวมเป็ น 1,275 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญจานวน
1,025 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ในหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รับรองการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวน 100 ล้านหุน้
2. รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 ( MME-W2) จานวน 175 ล้านหุน้
3. รองรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 500 ล้านหุน้
4. รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 3 ( MME-W3) จานวน 250 ล้านหุน้
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้มีการลงทุนในธุ รกิ จด้านอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “The Impress” มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเดิมที่ผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เช่น ตูป้ าเป้ าอิเล็คทรอนิคส์ โต๊ะพลู ฯลฯ
ในปี 2556 บริ ษทั ได้พิจารณาจาหน่าย บริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจานวน มูลค่า 1.2
ล้านบาท เนื่ องจากเห็นว่าในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ดังกล่าวยังไม่มีการดาเนิ นงานใดๆและ ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริ ษทั ฯได้มีการ
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 17.8 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิ จและปั ญหาจากการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ของบริ ษทั ดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด และบริ ษทั ฯมีการลงทุนในธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเครื่ องเล่นสันทนาการ ซึ่ง บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ต้องอาศัยการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่
ไปกับสิ นค้าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน
17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระหว่าง ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุน้ ร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ
การเปลี่ ยนแปลงที่ ต้ งั ส านักงานใหญ่ ของบริ ษทั พร้อ มการเปลี่ ยนแปลงชื่ อและตราประทับ บริ ษ ัท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ มี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เพื่อให้เหมาะสม
กับธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
ช่ วงเดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 บริ ษ ัท ฯ ได้เข้าทารายการซื้ อสิ น ทรั พ ย์เป็ นที่ ดิน เปล่า ในเขตจังหวัด มหาสารคาม
(หลังรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาร) จานวน 2 แปลง รวมพื้นที่ท้ งั หมด 17 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากับ 152,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิ บสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โดยคานวณจากงบการเงินรวม
ของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่ งผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าเพื่อนาที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ และ
ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าแนวโน้มความเจริ ญของจังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ อีกทั้งการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล จะทาให้มหาสารคาม มีความเจริ ญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวเมื่อมีการเปิ ดการค้าเสรี
(AEC)
ในช่ วงเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ปี 2557 บริ ษ ัท ฯได้พิ จ ารณาจาหน่ ายโครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดิ อิ ม เพลส ตั้งอยู่
ณ ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม จาหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ด้วยมูลค่าสิ่ งตอบแทน 144,280,000 บาท (หนึ่ งร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสอง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งมีราคาประเมินอยูท่ ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้า
สิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) สาเหตุในการจาหน่ายโครงการดังกล่าวต่ากว่าราคาประเมินเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความต้องการจะนาเงิน
ลงทุนในโครงการอื่นๆของบริ ษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหน้า การขายช้ากว่าที่คาดการณ์ และต้องลงทุนเพิ่มเติมอีก
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มาก ทางบริ ษทั พิจารณาแล้วให้ดาเนิ นการขายโครงการออกในราคาที่สมเหตุสมผลเป็ นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสี ยหายต่อ
บริ ษทั ฯ
ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุ ้น
ร่ วมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ ายเงิ นปั นผลสาหรั บผล
ดาเนินงาน ฯลฯ โดยผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิตามวาระต่างๆที่ ได้ขอร่ วมพิจารณา
บริ ษทั ฯ ได้จดั งาน Grand Opening โครงการตักสิ ลา ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้รับการตอบ
รับที่ ดี สรุ ปการเปิ ดจองโครงการตักสิ ลามี ท้ ังหมด 300 ห้องชุ ด จานวนห้องที่ จอง ณ วันเปิ ดตัวโครงการ 101 ห้องชุ ด เหลื อ 199 ห้องชุ ด
(ที่ยงั ไม่มีการจอง)
ช่ ว งปลายปี 2557 บริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณายกเลิ ก การซื้ อ ที่ ดิ น จ านวน 2 แปลงซึ่ งบริ ษ ัท ได้มี ก ารวางมัด จ าในปี 2556
เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ องในโครงการตักสิ ลาคอนโดมิเนี ยม ที่มีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท (สองร้อย
สามสิ บล้านบาทถ้วน) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างพัฒนาและมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับในปั จจุบนั สภาพ
เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอตัวและมีความผันผวน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการรับโอนที่ดิน
ทั้ง 2 แปลงดังกล่าวได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นี้ บริ ษทั ฯ จะถูกริ บมัดจาเป็ นจานวน 56,000,000 บาท (ห้าสิ บหกล้านบาท
ถ้วน) ดังนั้นเพื่อมิให้บริ ษทั ฯ ต้องรับภาระทางการเงินจากการที่บริ ษทั ฯ จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมจานวนมากในการรับโอนที่ดิน
และเพื่อมิ ให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญ เสี ยเงิ น มัดจา ในที่ ดินดังกล่าวการโอนขายสิ ทธิ ในเงิ นมัดจา ให้แก่ บุคคลอื่ นจึ งเป็ นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด บริ ษทั จึงได้มีการพิจารณาโอนขายสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผอู ้ ื่น
จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อ วัน ศุ กร์ ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ได้อนุ มตั ิ การจัด ตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่ มเติ ม ซึ่ งคณะกรรมการมี ความเห็ น ว่าเนื่ องจากการดาเนิ น ธุ รกิ จเดิ มเป็ นกลุ่มธุ รกิ จประเภท
สันทนาการ เช่น ตูเ้ กมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ และผูบ้ ริ หารได้มีความพยายามที่ จะปรับเปลี่ยนมาดาเนิ นธุ รกิ จกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ใน
รู ป แบบต่ างๆ แต่ เมื่ อสภาพเศรษฐกิ จและการเมื อ งไม่ อานวย จึ งขับ เคลื่ อ นธุ รกิ จดังกล่าวล่าช้า พร้อ มทั้งยังไม่ส ามารถที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนหมวดธุรกิจจากสันทนาการมาเป็ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ได้ และเป็ นเหตุผลที่ สาคัญในการเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามายัง
บริ ษทั ฯ ซึ่งเบื้องต้นแนวทางในการดาเนินธุรกิจได้วางแผนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. ธุรกิจกลุ่มพลังงาน
ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR, พลังงานลม, พลังงาน
น้ า เป็ นต้น ซึ่ งคาดการณ์วา่ ในอนาคตน้ ามันกาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจ
ดังกล่าวน่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น และมีความพยายามทาให้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึ้นตามไปด้วย
เป็ นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น และขยายฐานธุรกิจให้สามารถมีศกั ยภาพในการแข่งขันของ
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ลูกของ ACD (บริ ษทั ย่อย) เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงาน
ภายใต้ชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบี ยนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาท
ถ้วน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
จากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้รับมติจากผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน
698,700,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บ
สามล้า นสี่ แสนหกหมื่ น สองร้ อ ยห้ า สิ บบาทถ้ว น) จากเดิ ม 576,300,000 (ห้ า ร้ อ ยเจ็ ด สิ บหกล้ า นสามแสนบาทถ้ ว น)
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เป็ น 1,149,760,250 บาท (หนึ่ งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยการออกหุน้ สามัญจานวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1)

รองรั บการจั ดสรรหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่ เสนอขายให้ แก่ ผู ้ถื อหุ ้ นเดิ ม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ ้ น
สัดส่วน 2:1 ราคาขายหุน้ ละ 3 บาท

(2)

รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 1 หุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย จานวน 199,230,125 หุน้ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้

(3)

รองรั บ การออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ ง ออกให้ แ ก่ นัก ลงทุ น ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จานวน 170,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้ ในราคาไม่ต่ากว่า 4.50 บาท

(4)

รองรับการปรับสิ ทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากเสนอขายหุน้ ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จานวน 5,000,000 หุน้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนหุ ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดจานวน 568,460,250 หุน้ โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 170 ล้านหุ ้น และเสนอออกหุ ้นเพิม่ ทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจานวน
398,460,250 หุน้ โดยจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RO) จานวน 199,230,125 หุ ้น และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (“ACD-W4”) จานวน 199,230,125 หุ ้น ซึ่ งตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของ
ACD-W2 ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ของ ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซึ่ งระบุวา่ เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่คานวณได้ต่ากว่าร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” และข้อ 4 (ค) ซึ่ งระบุ ว่า เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมและ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญหรื อใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ โดยที่ราคา
เฉลี่ ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญ ที่ จะออกใหม่เพื่อรองรั บสิ ทธิ ดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญ ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้อ หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR/XW สาหรับกรณี ที่เป็ นการ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญแก่บุคคลทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด ตามแต่กรณี
เนื่องจากข้อกาหนดสิ ทธิได้ระบุวา่ บริ ษทั ฯ ต้องปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิในกรณี ที่เป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ(“ACD-W4”) โดยมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (“ACD-W4”) ที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR/XW
ซึ่งได้กาหนดให้เป็ นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 (ACD-W4) นามาใช้สิทธิ จานวน 50,100 หน่ วย เพื่อซื้ อหุ ้น
สามัญ จานวน 50,100 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 50,100 บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 จานวน 165,974,332 หน่วย ซึ่ งครบกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้ายวันที่ 18 มิถุนายน 2561
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ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ครั้งที่ 2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม 2 หุ ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวนรวม 125,000,000 หน่วย และให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้รับการจัดสรรและชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว 2 หุน้
สามัญเพิ่มทุน 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิรวม 50,000,000 หน่วย
นอกจากนั้น บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3)
ที่ออกให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่การออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
2 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวม 250,000,000 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ได้
1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 (ACD-W2) นามาใช้สิทธิจานวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อหุน้
สามัญ จานวน 20,961,276 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จานวน 144,428,067 หน่วย ซึ่งครบกาหนด
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ดังนั้น การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่

อัตราการใช้สิทธิใหม่

1.00 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.00 บาทต่อหุน้ (คานวณได้ 0.776 บาท เนื่ องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คานวณได้ต่ากว่าราคาตาม
มูลค่าที่ ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขดั กับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริ ษทั ไม่สามารถ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิ เดิม
ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้

การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-W3 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิใหม่

1.65 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้

ระหว่าง 8-12 มิ ถุน ายน 2558 ได้เสนอขายหุ ้น เพิ่ มทุ น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม (Right Offering) จานวน 199,230,125 หุ ้น
ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวนหุน้
ที่ จ องทั้ง หมด 166,024,432 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.33% ของจ านวนหุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ท้ ัง หมด จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ ทั้ง หมด
498,073,296 หุน้ ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีทุนชาระแล้วคิดเป็ น 581,229,485 บาท
ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุน บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จากเดิ ม
1 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั จะนาทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อศึกษาข้อมูลและแผนงานเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
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ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างประเภทอาคารสานักงาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ ลขที่ 405
ถ.บอนด์สตรี ท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี) จากนายชัยพิทกั ษ์ แสงเทียมแก้ว (“ผูจ้ ะขาย”) ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ใน
ที่ดิน จานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 136629, 136630, 136631 และ 136632 อาเภอปากเกร็ ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี รวมเนื้อที่
80 ตารางวา และเป็ นเจ้าของอาคารพาณิ ชย์ 6 ชั้น ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินดังกล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) และ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคิดเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เมื่ อวัน ที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษ ัท เข้าท าสัญ ญาวางเงิ น ประกัน เพื่ อ จัดท าบัน ทึ กข้อตกลงเข้าศึ ก ษาความเป็ นไปได้
โครงการเดอะโนเบิล อพาร์ ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ จานวนเงิน 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่าทรัพย์สิน
โครงการ บริ ษทั เห็นว่า ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มีมติยกเลิกการเข้า
ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ ายคืนเงิ นประกันการศึ กษาโครงการจานวน 35 ล้านบาท แก่บริ ษทั โดยปั จจุบัน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการส่งหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาวางประกันโดยฝ่ ายกฎหมาย
ในระหว่างปี 2558 - 2559 มี การใช้สิ ทธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ มี ผลทาให้ทุ น จดทะเบี ยนที่ ชาระแล้วเพิ่ มขึ้ นเป็ น
585,496,058 บาท
ในปี 2560 ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 จากการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เข้าซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000
บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
ทุนจดทะเบียน
: 150 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0105555108663
จัดตั้งเมื่อวันที่
: 24 กรกฎาคม 2555
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับขายโดยขณะนี้ มีโครงการอาคารชุดที่ พร้อมโอนแล้ว 1
โครงการ ชื่ อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้ง อยู่บ นที่ ดิ น 2 แปลง แบ่ ง
ออกเป็ น
- เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
- เนื้อที่ 60 ตารางวา
หมายเหตุ ที่ดินรวมถึงสิ่ งก่ อสร้ างดังกล่ าวได้ จดทะเบียนจานองเป็ นประกันการชาระ
หนี ้สิ น ต่ อ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)ในวงเงิ น 330,000,000 บาท
บริ ษัทคาดว่ าโครงการนีจ้ ะพัฒนาเสร็ จและพร้ อมโอนให้ แก่ ลูกค้ าได้ ตั้งแต่
ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็ นต้ นไป





ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.65 ล้านบาทต่อยูนิต
อาคารสูง 19 ชั้น จานวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องปรับอากาศ
มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
เอกสารสิ ทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จานวน 2 ฉบับ เนื้อที่ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรื อ 1,181.00 ตาราง
วา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
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 ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจา โดยทาเป็ นสัญญาจะซื้ อจะขาย ซึ่ งกาหนดให้ลูกค้าชาระเงินมัดจาและเงิ น
ดาวน์คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
 เมื่อปี 2559 มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดไปแล้วจานวน 251 ยูนิต บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด รับรู ้รายได้จาก
การขายโครงการดังกล่าวประมาณ 420 ล้านบาท เหลื อห้องชุดที่ ยงั ไม่ได้จาหน่ ายทั้งหมด 120 ยูนิต ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
คาดการณ์วา่ จะจาหน่ายห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ แล้วจานวน 276 ยูนิต รับรู ้รายได้จากการขายโครงการประมาณ
463 ล้านบาท คงเหลื อห้องชุ ด ที่ ยงั ไม่ได้จาหน่ ายทั้งหมด 95 ยูนิ ต ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารคาดการณ์ ว่าจะจาหน่ ายห้องชุ ด
ดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในปี 2561
เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด ( มหาชน ) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด ( มหาชน ) ครั้งที่ 2 ( GREEN-W2 ) จานวน 174,959,332 หน่วย โดยมีราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 ระยะเวลาแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100,542,552 หุ ้น
โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ ใหม่ จากเดิม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เปลี่ยนแปลง
เป็ น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (โดยในกรณี มีเศษทศนิยมของหุน้ จาก
การคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็ นจานวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บ
เจ็ดบาทถ้วน)
ในส่ วนของ GREEN-W3 ครั้งสุ ดท้ าย เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะประสงค์จะ
ใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ GREEN-W4 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือ เพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
1. หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) คงเหลือจานวน 33,205,693 หุน้
2. หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ที่จดั ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง บริ ษทั ได้จดั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไว้รองรับจานวน
170,000,000 หุน้ และยังไม่ได้กาหนดสิ ทธิ
3. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2 คงเหลือจานวน 15,253,697 หุน้ และบริ ษทั ฯ
จะดาเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
4. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W3 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้รองรับ
การใช้สิทธิ จานวน 17,100,000 หุ ้น ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ และบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการขอมติลดทุ นจดทะเบี ยนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
5. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W4 คงเหลือจานวน 199,180,025 หุน้
6. บริ ษทั ฯ ใช้หุน้ สามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุน้ ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเต็มจานวน
7. การใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4
ในครั้งนี้ จานวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท) ทาให้บริ ษทั
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มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วครั้งนี้รวมจานวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิ บห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิ บ
ห้าบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ว่ามีการได้มาของหลักทรัพย์ของ
นายไต้ ชองอี มีรายละเอียดดังนี้
1. เมื่ อ ช่ ว งวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิ ถุ น ายน 2559 การได้ม าของหลัก ทรั พ ย์โ ดยการซื้ อ ขายผ่ า นตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ เป็ นจานวน 16,178,800 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.26 และเมื่ อวัน ที่ 13 มิ ถุนายน 2559 การได้มาของ
หลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้สิ ท ธิ ใ นการแปลงสภาพของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ GREEN-W2 ครั้ งสุ ด ท้ า ย เป็ นจ านวน
33,824,941 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.73 รวมเป็ นจานวนหุน้ หลังการได้มาเป็ น 50,003,741 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.99
2. เมื่อช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นจานวน 5,949,100 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.84 รวมเป็ นจานวน 55,952,841 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 7.83 และ เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2559 มีการได้มาของหลักทรัพย์ของนายไต้ ชองอี จากการโอนหุ ้นของไทยเอ็ นวีดีอาร์ จากัด จานวน
37,918,161 หุ ้น และการได้มาโดยการซื้ อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นจานวน 179,200 หุ ้น รวมเป็ นจานวน
38,097,361 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 5.328 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดข้างต้น ทาให้โครงสร้าง
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายไต้ ชองอี
นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
นางภัทรภร ลิมปนวงศ์แสน
UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายอรรถรัตน์ ลีลาภัทร์

ก่ อน
จานวนหุ้น
-ไม่มี30,100,000
23,285,000
22,823,800
20,700,000
14,738,511
13,227,200
5,195,500
10,029,400
9,521,950

ร้ อยละ
-ไม่มี4.210
3.257
3.192
2.895
2.061
1.850
0.727
1.403
1.332

หลัง
จานวนหุ้น
94,050,202
26,747,460
23,448,000
32,687,500
24,000,000
4,679,800
16,527,862
15,865,900
10,029,400
7,252,000

ร้ อยละ
13.153
3.741
3.279
4.572
3.357
0.654
2.312
2.219
1.403
1.014

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุมและ
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 3 รอบที่
4 และรอบที่ 5 ตามช่วงเวลาที่ ได้แจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 3 รอบยังไม่มีผูถ้ ือหุ ้นแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ์ แต่
อย่างใด
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิครั้งนี้
0
หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ
165,924,232 1 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้
0
หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
199,180,025
หุน้
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จานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

0

บาท

การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 6 ในอัตราส่วน 1 : 1 ราคาการ
ใช้สิทธิ คือ 1 บาท วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุตรงกับวันที่ 18 มิ.ย. 2561
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ(GREEN-W4) ครั้งที่ 1 คิดเป็ นจานวนหุน้ 50,100 หุน้ และคิด
เป็ นจ านวนเงิ น 50,100.- บาท (ห้ าหมื่ น หนึ่ งร้ อ ยบาทถ้วน) จึ งท าให้ จานวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ค งเหลื อ
165,924,232 หน่วย ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิดงั กล่าวแต่อย่างใด
1

หมายเหตุ

ปี 2560 เมื่อช่วงต้นปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หาร อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN08/2560
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ในการ
ประชุ มครั้ งที่ 1/2560 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ผ่านมาได้มีมติ ให้ นายไต้ ชอง อี พ้น จากตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั เนื่ องจากมีกลยุทธ์และแนวทางบริ หารจัดการกิจการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและธุรกิจหลักของ
บริ ษทั และที่ ผ่านมายังไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการมี มติแต่งตั้ง ให้นาย
ประที ป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิ บตั ิหน้าที่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายใหม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ว่ามีการได้มาของหลักทรัพย์ของ
นายไต้ ชองอี มีรายละเอียด 2 ช่วงที่สาคัญดังต่อไปนี้
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN50/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่ อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของนายไต้ ชอง อี คิดเป็ นจานวน 94,050,202
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 13.153 ตามที่ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นใน บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ไปก่อนหน้านี้
ตามแบบรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจาวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) โดยการซื้ อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็ น
จานวน 15,612,900 หุน้ หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจานวน 109,663,102 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 15.337 ภายหลังการได้มาของหลักทรั พย์ตามรายละเอี ยดข้างต้น ทาให้โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ของบริ ษทั เปลี่ ยนแปลง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8

นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข

ก่ อน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
94,050,202
13.153
24,000,000
3.357
4,679,800
0.654
15,865,900
2.219
32,687,500
4.572
16,527,862
2.312
10,029,400
1.403

หลัง
จานวนหุ้น
109,663,102
37,450,000
33,011,400
28,526,100
27,467,500
25,588,000
16,527,862
10,029,400

ร้ อยละ
15.337
5.237
4.616
3.989
3.841
3.578
2.311
1.402
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ลาดับที่
9
10

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

ก่ อน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
9,029,800
1.263
-

หลัง
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
9,229,800
1.290
6,800,650
0.951

อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN16/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่ อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) ท าให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างผู ้ถื อ หุ ้ น ของนายไต้ ชอง อี คิ ด เป็ นจ านวน
109,663,102 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 15.337 ตามที่ ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นใน บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน)ไปก่อนหน้านี้
ตามแบบรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจาวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็ นจานวน 37,646,300 หุน้ หรื อ
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจานวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.602 ภายหลังการได้มา
ของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทาให้โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

ก่ อน
จานวนหุ้น
109,663,102
37,450,000
33,011,400
28,526,100
27,467,500
25,588,000
16,527,862
10,029,400
9,229,800
6,800,650

หลัง
ร้ อยละ
15.337
5.237
4.616
3.989
3.841
3.578
2.311
1.402
1.290
0.951

จานวนหุ้น
147,309,402
43,000,000
11,773,500
28,526,100
27,467,500
28,282,828
16,427,862
10,029,400
9,229,800
6,800,650

ร้ อยละ
20.602
6.014
1.646
3.989
3.841
3.956
2.311
1.402
1.290
0.951

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุมและ
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”
หรื อ“GREEN”) ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มี มติ อนุ ม ัติให้บ ริ ษ ัท เข้าลงทุ น ในธุ รกิ จพลังงานโดยการซื้ อ
สิ นทรัพ ย์ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ดติ ดตั้งบนหลังคา กาลังการผลิ ตติ ดตั้งรวมประมาณ 1.0
เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”)
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN08/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่ อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ กาลังการผลิตติ ดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุ รี ของบริ ษทั เจ.อี
โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด ตามที่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561
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เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งมีการนาเสนอวาระให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ด้วยนั้น เดิมบริ ษทั เข้าลงทุนในโครงการฯ ในรู ปแบบของการซื้ อ
ทรัพย์สินและสิ ทธิ ในการดาเนิ นโครงการและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เหตุผลและความจาเป็ นในการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าลงทุน
ภายหลังจากที่บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม 2560
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้อขาย
กระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจากมีขอ้ ขัดข้องตามเงื่อนไข
การโอนสิ ทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่ งผูร้ ับโอนสิ ทธิจะต้องเป็ นบริ ษทั ในเครื อกับผูโ้ อนเสี ยก่อนจึงจะ
ดาเนินการได้ ส่ งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที
ดังนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายโครงการ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัดให้แก่บริ ษทั
ด้วยเหตุผลข้างต้น บริ ษทั จึ งมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าลงทุนจากเดิ มซึ่ งเข้าซื้ ออุปกรณ์ และแผงโซล่าร์
เซลล์ข องโครงการฯ ซื้ อ จาก บริ ษ ัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุ รี จากัด เป็ นการเข้าถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุ รี จากัด แทน
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดาเนิ นการต่างๆ ในเรื่ องดังกล่าวและทราบถึง
ประเด็นความเสี่ ยงที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิ ทธิตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้าอยูก่ ่อนแล้ว แต่
เนื่ องจากผูข้ ายได้ให้คารับรองดาเนิ นการและได้ทาข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนหุ ้นข้างต้นไว้ล่วงหน้าด้วยในกรณี ที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริ ษทั จึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าทารายการ
ทั้งนี้ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด มิได้ประกอบธุ รกิจหรื อมีภาระหนี้ สินหรื อความรับผิดอื่นใด นอกเหนื อไปจาก
การดาเนิ นโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุ ้นและฐานะทางการเงินรวมถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์
ลพบุรี จากัด เป็ นไปตามข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในสารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ยังคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ได้ต่อไปผ่านบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ซึ่ งมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษ ัท แล้ว และยังสามารถรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายโครงการที่ ท าไว้กับผูข้ ายและตาม
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั แต่การเข้าถือหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั จากัดเข้าข่ายเป็ นซื้ อหรื อรับโอนกิจการในบริ ษทั อื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งจะต้องได้รับมติ เห็ นชอบจากที่ ประชุ ม
ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มาประชุ ม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งมีมติเห็ นชอบให้นาเสนอวาระข้างต้นต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อให้มีมติให้
สัตยาบันการดาเนิ นการของบริ ษทั ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561เมื่อวันที่
5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอทุกประการ)
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN15/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว เนื่ องด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้น
ทั้งหมด) เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซื้อหุน้ ข้างมากในบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด (“SK1”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้ง
ขึ้ น เพื่ อ รั บ โอนกิ จ การโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ต ย์ช นิ ด ติ ด ตั้งบนพื้ น ดิ น ขนาด 5.0 เมกะวัต ต์ จังหวัด สระแก้ว
จากผูด้ าเนิ นโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ล้านบาท (“โครงการฯ”) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมาของบริ ษทั (รายการได้มาซึ่ งหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด) ส่ งผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 49.56 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาด
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รายการสู ง กว่า ร้ อ ยละ 15 แต่ ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ตามหลัก เกณฑ์ ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น
ที่ ทจ. 20/2551
เมื่ อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็ นวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4
และตั้งแต่วนั ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561 เป็ นต้น ไป ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและสิ้ น สุ ด การเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบี ยนแห่ งประเทศไทย โดยมีผมู ้ าขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวน 103,003,894 หุ ้น โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อย
สามล้านสามพัน แปดร้อ ยเก้าสิ บ สี่ บาทถ้วน) ทาให้บ ริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยนที่ ชาระแล้วครั้ งนี้ รวมจานวน 818,024,729 บาท
(แปดร้อยสิ บแปดล้านสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยยีส่ ิ บเก้าบาทถ้วน)
แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริ ษทั ย่อยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561และครั้งที่ 4/2561 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดังนี้


อนุมตั ิให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150,000,000 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด มีมติตามเสี ยงข้างมากอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ยนบริ ษทั ทั้งสิ้ น 85,000,000.- บาท คิดเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 8,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 อนุ มตั ิให้เพิ่มทุ นจานวนอี ก 42,000,000 บาท จากทุ น
จดทะเบี ยนเดิ ม 135,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ 177,000,000 บาท โดยที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ ประจาปี
2561 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2561 ของบริ ษ ัท เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จากัด มี ม ติ อ นุ มตั ิ ให้เพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนบริ ษ ัท อี ก
42,000,000 บาท โดยออกหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษทั ฯ จานวน 4,200,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ ปี 2561
2. ทุนจดทะเบียนบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ก่อนการเพิ่มทุน
หลังการเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียน (บาท)
50,000,000
135,000,000
177,000,000

จานวนหุ้น (หุ้น)
5,000,000
13,500,000
17,700,000

มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ (บาท)
10
10
10
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3. โครงสร้างการถือหุน้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.

บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายไต้ ชอง อี
รวม

ก่ อนการเพิม่ ทุน
จานวนหุ้น (หุ้น)
%
4,999,997
99.97
1
0.01
1
0.01
1
0.01
5,000,000
100.00

หลังการเพิม่ ทุน
จานวนหุ้น (หุ้น)
%
17,699,997
99.97
1
0.01
1
0.01
1
0.01
17,700,000
100.00

อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN20/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่ อง แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ออกใหม่ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือ หุ ้นใน บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วม
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกันมากกว่าร้อยละ 25
(25.523) อ้างถึงแบบรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.2/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (ฉบับประมวล) ข้อ4 ระบุวา่
บุคคลใดซื้ อหรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตนได้มาซึ่ งหุ ้นหรื อผูถ้ ือหุ ้นของกิจการใด ณ สิ้ นวันใดวันหนึ่ งเพิ่มขึ้นจนถึงหรื อ
ข้ามจุด บุคคลนั้นต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
จากข้อเท็จจริ ง การได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ของกิ จการเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล ได้แก่ นายพิสุทธิ์
วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผูถ้ ือหุ ้นทั้ง 3 ราย มิได้เป็ นบุคคลที่ กระทาการร่ วมกัน
(concert party) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ เป็ นของตนเอง และมีความเป็ นอิสระต่อ
กัน และไม่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นรวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกัน) จึงไม่เข้าเกณฑ์ใน
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ลำดับที่

รำยชื่อผู้ถื อหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิ ตร
UOB KAY HIAN PRIVATE
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายนที พานิ ชวี ะ
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
นายฤาเดช คุณยศยิ่ ง
ผูถ้ อื หุ ้นอื่นๆ
รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ก่ อนกำรเปลี่ ยนแปลง
ลำดับที่
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
147,309,402
43,000,000
28,526,100
28,282,828
27,467,500
16,427,862
11,773,500
11,458,800
10,029,400
9,229,800
7,000,000
6,800,650
367,471,721

20.602
6.014
3.990
3.956
3.841
2.298
1.647
1.603
1.403
1.291
0.979
0.951
51.393

715,020,835

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

หลั งกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้น ร้ อยละ

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
99,999,900
นายไต้ ชองอี
73,429,424
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
70,900,261
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
56,632,700
นายพิชติ วิริยะเมตตากุล
52,150,000
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
31,580,600
นายณัท มานะสมจิตร
19,183,628
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
16,138,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
13,756,200
นายเสงี่ยม ศิริพนิ ชสุธา
12,262,100
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 11,274,500
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
10,029,400
ผูถ้ อื หุ้นอื่นๆ
350,688,016
รวม

818,024,729

12.225
8.976
8.667
6.923
6.375
3.861
2.345
1.973
1.682
1.499
1.378
1.226
42.870
100
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุมและ
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระที่มีนยั สาคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 331,735,521 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2. ที่ประชุมมีมติไม่อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท
เป็ น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 272,674,910 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
3. ตามที่ บ ริ ษ ัท ได้มี ก ารออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 5
(GREEN-W5) จานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน โดยไม่
คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ อนุมัติตาม
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN47/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้า
โซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสี มา เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุ มตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าโซล่าร์ ฟาร์ ม
สหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด หรื อ “ACDE”) เข้าลงทุน
ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ ยี่ จากัด จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ล้าน
บาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุ มตั ิให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการเจรจากับทางบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี
โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่ อจัด ทาบัน ทึ กข้อตกลง (MOU) และแต่ งตั้งบริ ษทั เจวีเอส ที่ ปรึ กษาการเงิ น จากัด (“เจวีเอส”)
ให้เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ ให้ ACDE ได้ท าการรั บ โอนหุ ้ น ของ VT บางส่ ว นคิ ด เป็ นจ านวนร้ อ ยละ 49
โดย VT จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ACDE ซึ่ งในการดาเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินซึ่ งมีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 33.60 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดรายการสู ง
กว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
สรุปสาระสาคัญของการเข้ าลงทุน
บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวนเงินลงทุน
รวม 100 ล้านบาท โดยเป็ นการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (VT) โดยมีผลู ้ งทุน 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
:
(ACDE)
2. บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด

:

(AST)
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มีรายละเอียดดังนี้
1. ACDE เข้าลงทุ น โดยซื้ อหุ ้ น สามัญ ใน VT เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 367,497 หุ ้น คิ ดเป็ นสัด ส่ วนทั้งสิ้ น ร้ อ ยละ 49
ของหุน้ จานวน 750,000 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิ่มอีก จานวน
25,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,749,700 บาท
2. ACDE ให้ AST กูย้ ืมเงิ นจานวน 38,250,300 บาท ในอัตราดอกเบี้ ย 5% ต่อปี โดยให้ AST นาหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของ
VT มาจ าน าเป็ นหลัก ประกั น และให้ ผ ลประโยชน์ จ ากหุ ้ น บุ ริ มสิ ทธิ เป็ นของ ACDE นั บ จากวัน ที่ กู้ ยื ม
เป็ นระยะเวลา 2 ปี
3. ACDE จัดหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จานวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนาเงินดังกล่าวไปชาระ
หนี้ที่คา้ งชาระตามสัญญาซื้อขายระหว่าง VT และ AST
4. ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ จานวน 382,503 หุ ้น ให้กบั
ACDE ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
เมื่ อ วัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจาหน่ ายหุ ้ น สามัญ ที่ ถื อ อยู่ท้ ัง หมดในบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท คื อ
กรี น พลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษ ัทฯ ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน
ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุนีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ

:

20 ธันวาคม 2561

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ

:

นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล

จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99

ราคาซื้อขาย

:
100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ ต กลงร่ ว มกัน ระหว่างบริ ษ ัท ฯ
กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการดาเนิ นธุ รกิ จมาระยะเวลา
หนึ่ งแล้ว การจาหน่ ายหุ ้น ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะทาให้บ ริ ษทั ลดภาระการ
จัด การดู แ ลโดยไม่ จ าเป็ นต้อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ ายต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยอี ก
และ ยังเป็ นทางเลือกที่สะดวกกว่าการชาระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการตั้ง
สารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุ น ดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว ดังนั้น การจาหน่ ายหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด

1.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทพัฒนาที่ ดินและก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ น
กลุ่มของพลังงานทดแทน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทน และ กลุ่มธุรกิจบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
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ภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1

บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ได้รับการอนุ มตั ิให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั จากการประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 14 มกราคม 2559
พร้อมทั้งจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั ต่อเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาธุรกิจ มีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
**แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2558 บริ ษัทจะใช้ ชื่อ บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
แทน บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ในช่ ว งปี 2560 และ 2561 บริ ษ ัท ได้รับ รู ้ ร ายได้จ ากการให้เช่ าของโครงการร็ อ คเซี ย คอนโด จ.มหาสารคาม
ประมาณ 4.67 ล้านบาทและ 8.73 ล้านบาทตามลาดับ

2

บมจ. กรี น รี ซ อร์ ส เซส เข้าลงทุ น ใน บริ ษ ัท โอริ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากัด (เป็ นธุ ร กิ จ พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
สร้างคอนโด ภายใต้ชื่อ ออริ จิน ส์ คอนโด บางมด-พระราม 2) ด้วยเงิ นลงทุ น 160 ล้านบาท และเมื่ อวันที่ 1
มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทารายการเข้าซื้อหุน้ สามัญของโอริ น โดยได้รับโอนหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ และ
ชาระเงิ นค่าซื้ อขายตามสัญญาให้แก่ ผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ครั้ งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึ งส่ งผลให้โอริ นมี สถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (รายละเอี ยดความคื บของ
โครงการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 1.3.1)

3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิในการพิจารณาให้สัตยาบันการเข้า
ลงทุ น ในบริ ษ ัท เจ.อี .โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด เนื่ องจากมี การปรั บเปลี่ ยนรู ป แบบการลงทุ น จากเดิ มที่ เป็ นการซื้ อ
ทรัพย์สิน เป็ นการเข้าลงทุ นโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั เจ้าของโครงการแทน เนื่ องด้วยข้อจากัดเกี่ ยวกับการโอน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางประการ จึงทาให้ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กรี นฯ
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เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ลูกของ ACD (บริ ษทั ย่อย)
เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงาน ภายใต้ชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACD ENERGY CO.LTD.,)
ทุ น จดทะเบี ยนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาทถ้วน) ปั จจุ บัน มี ทุ น จดทะเบี ยนเป็ น 177,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

5,6

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าฯ คิดเป็ น
มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ผ่านการถือหุน้ บางส่วนใน SK1 ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมลงทุน คือ NT และบริ ษทั
เมทลิงค์ อินโฟ จากัด (“ML”) โดยเข้าทารายการ ดังนี้
1. ACDE เข้า ท าสั ญ ญาซื้ อขายหุ ้ น ใน SK1 และรั บ โอนสิ ท ธิ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งจาก นางสาวคริ ส ติ น่ า
ไกรภัสสร์พงษ์ (ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ SK1) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
2. ACDE ให้กยู้ มื แก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
3. GREEN ให้กยู้ มื แก่ SK1 ซึ่งในขณะนั้นไม่เข้าข่ายเป็ นกิจการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
หมายเหตุ: ML เป็ นบริ ษทั ผูด้ าเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าฯ เดิ ม ซึ่ งโอนกิ จการโครงการโรงไฟฟ้ าฯ ให้แก่ SK1
คิดเป็ นมูลค่าโครงการทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ยังคงถือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ในสัดส่ วนร้อยละ 51
ของหุน้ ทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการโอนสิ ทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ท้ งั หมดใน SK1 เป็ นหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงน้อยกว่าหุ ้น
สามัญ (หุน้ บุริมสิ ทธิ 100,000 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเท่าหุน้ สามัญ 1 หุน้ )

7,8

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST ได้โอนหุน้ สามัญ จานวน 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 49 ของ
หุน้ จานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE

9

เมื่ อวัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ได้มีม ติ อนุ มตั ิ การจาหน่ ายหุ ้นสามัญ ที่ ถืออยู่ท้ ังหมดในบริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ัท
กรี น พลัส แอสเซท จากัด จานวน 3,000,000 หุ ้น ราคาซื้อขาย 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุลและ เป็ นราคาที่ สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

10

บริ ษ ัท เมดดาลิ ส ท์ วิชั่น ได้เรี ยกประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2559 สาเหตุ ที่
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการ
เลิกกิจการ (ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด เนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา
2. ขาดทุนสะสม 35,079,833.78 บาท ซึ่งมากกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
3. มีสถานะเป็ นลูกหนี้ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) จานวน 17 ล้านบาท และ
ไม่มีสภาพที่จะคืนเงินกูน้ ้ ีได้
4. ไม่มีพนักงานปฏิบตั ิงานแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา
5. บริ ษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการปิ ดงบการเงินของบริ ษทั ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะยังไม่มีกิจการใด ๆ
หรื อธุรกิจใด ๆ
ในการเลิ กกิ จการ (ปิ ดบริ ษ ัท) บริ ษ ัท เมดดาลิ สท์ วิชั่น จากัด ถื อเป็ นทางเลื อกที่ เป็ นประโยชน์ สู งสุ ดต่ อบริ ษ ัทแล้ว
(บริ ษทั ได้จดเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ เสร็ จชาระบัญชี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
ในต้น ปี 2560 ผู ้บ ริ หารเล็ ง เห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ การพัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เริ่ มมี คู่ แ ข่ ง จ านวนมากและมี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรั พย์ที่เป็ นรายใหญ่ จานวนมาก ซึ่ งถื อว่าเป็ นคู่แข่งขันที่ มีความสาคัญในด้านธุ รกิ จอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ/หรื อ ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตาม และด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแส
นิยมในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้บริ ษทั สามารถที่จะดาเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจ
พลังงานทดแทนกาลังอยู่ในกระแสความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบัน ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้เริ่ มต้นการลงทุ นในธุ รกิ จ
พลังงานทดแทน ในช่ วงปี 2560 -2561 ที่ ผ่านมา ซึ่ งถื อ เป็ นการเริ่ ม ต้น การลงทุ น ในธุ รกิ จ ด้านพลังงานทดแทน แต่ ในการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็ นธุรกิจใหม่น้ นั บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ ยง ดังนี้
1. ประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงถือว่าเป็ นการเริ่ มต้น
ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
2. ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ในการลงทุนแต่ละครั้งเพราะต้องมีตน้ ทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจ
3. การรับรู ้รายได้ เนื่องจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนมีปัจจัยหลายอย่างในการผลิตเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า
(หน่วยการผลิตในแต่ละวัน) ปั จจัยสาคัญในความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ สภาพอากาศที่เกิดขึ้น
จึงทาให้กาลังการผลิตผันแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น
4. การควบคุมการดาเนิ นงานในแต่ละโครงการไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจากโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการจะอยู่
ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัดเป็ นจานวนมาก จึงทาให้การดูแลรักษา การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
และ/หรื อ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเป็ นไปได้อย่างไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีมาตราการรองรับความเสี่ ยง ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ทา
หน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) หรื อวิศวกรผูค้ วบคุมโครงการ (Project Engineer) ซึ่งต้อง
รับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษทั ไม่มีบุคลากรดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมี นโยบายในการสรรหาและพัฒนาบุ คลากร ที่ มีความรู ้
ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิ บตั ิงานพร้อมพัฒนาโครงการ และในส่ วนของพนักงาน บริ ษทั จะมีการจัด
อบรมเฉพาะวิชาชี พในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับ การปฎิ บัติงาน เพื่ อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อันจะนาไปสู่ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อบริ ษทั และความสาเร็ จทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. ดาเนินการจัดสรรเงินลงทุนในการดาเนินการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ/
หรื อ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบันต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ได้รับรายได้ระยะยาว (สัญญา
ระยะเวลาประมาณ 25 ปี ) มีผลตอบแทนคงที่และมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต่ากว่า 10 ปี บริ ษทั จึงต้องบริ หาร
การจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3. มัน่ ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กาลังการผลิตคงที่นอกจากกรณี สภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวัน และ/หรื อ ช่วงที่ มีหมอกเมฆปกคลุมเป็ นจานวนมาก ก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อกาลังการผลิตอย่างชัดเจน (เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)
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4. ภายในแต่ละโครงการบริ ษ ัท จะมี พนักงงานปฎิ บัติงานประจาอยู่แล้วเพื่ อดู ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เมื่อเกิดความผิดปกติที่ทาให้กาลังการผลิตลดลงเจ้าหน้าที่จะต้องเร่ งดาเนิ นการหาสาเหตุที่
เกิ ด ขึ้ น ให้ เร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ในจุ ด ดัง กล่ า วที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น เมื่ อ ตรวจสอบแล้ว พบว่า แผงโซล่ า ร์
เสื่ อมสภาพทาให้กาลังการผลิตลดลง ซึ่งบริ ษทั จะต้องมีการสต็อกแผงโซล่าร์ไว้อยูแ่ ล้วเพื่อใช้สารองกรณี
เกิดเหตุข้ ึน เป็ นต้น
หมายเหตุ :

ณ ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็ นธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.2 ความเสี่ยงจากการให้ บริษัทย่ อยกู้ยืม
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้มีการอนุ มตั ิวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นให้กบั บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 13.7 ล้าน
บาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้กบั ธุรกิจ และโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออนไลน์ของบริ ษทั ย่อย และในปี 2556 บริ ษทั ได้มี
การอนุมตั ิวงเงินกูร้ ะยะสั้นให้กบั บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด (ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด) จานวน 35 ล้านบาท เพื่อเป็ น
ทุนในการดาเนิ นงานโดย บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด มีการเซ็นต์สญ
ั ญากับบริ ษทั หนึ่ งในประเทศเกาหลีเพื่อร่ วมกันจัดการ
แสดงของศิลปิ นเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เนื่ องจากสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนั้นทาให้ตอ้ งเลื่อนการจัดงานตาม
แผนงานดังกล่าวออกไป ซึ่ งต่อมาได้มีการยกเลิกการจัดงานและบริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ตัวแทนแห่ ง
หนึ่งซึ่งเป็ นผูป้ ระสานงานให้ เพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายจากการจัดงานถูกยกเลิก ซึ่งปั จจุบนั ยังอยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการทางกฎหมาย
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการอนุ มตั ิวงเงิ นกูย้ ืมจานวน 80 ล้านบาท ให้แก่ บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
เพื่อใช้ชาระหนี้ตามสัญญากูย้ ืมเงินที่ทาไว้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง ปั จจุบนั บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ได้ชาระคืนเงิน
ให้กยู้ มื ทั้งหมดคืนให้แก่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 )
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการอนุมตั ิวงเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมตามรายละเอียด ดังนี้
1. บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จานวนเงิน 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการซื้ อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง
2. บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด จานวนเงิ น 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชาระหนี้
แก่เจ้าหนี้การค้าและการดาเนินงานตามปกติ
3. บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด จานวน 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชาระหนี้ค่าเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงในการให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย จึงมีนโยบายในการให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย ได้แก่ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อกาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการชาระหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่ บริ ษทั ตามกาหนด บริ ษทั จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใน
การชาระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อย
3.3 ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ
บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรื อการตีความ หรื อข้อบังคับทาง
กฎหมาย บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง ซึ่งทา
ให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบเป็ นความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสูง
บริ ษทั จึงมีการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะทางานจากหลากหลายหน่ วยงาน ที่ มีความสามารถเพื่อ
รับผิดชอบ ในการจัดเตรี ยมข้อมูลสาคัญ สาหรับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
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3.4 ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริ ษทั กาหนดไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
แผนการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มี น โยบายที่ จะลดความเสี่ ยงนี้ ด้วยการระดมทุ นด้วยการเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน เพราะบริ ษ ัทไม่ มี
นโยบายในการกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น เพื่ อเป็ นการลดปั ญ หาภาระหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ประกอบกับ บริ ษทั เป็ นบริ ษ ัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทาให้บริ ษทั มีความน่าเชื่อถือและมีความมัน่ คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ล้วนแต่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง และมีประสบการณ์ในธุ รกิ จด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จึงเชื่ อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั จะสามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
3.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
ในสภาวะที่เศรษฐกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่ อง บุคลากร ผูร้ ับเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างมาก จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากร ผูร้ ับเหมาและ
แรงงานดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้ตามคุณภาพ
ระยะเวลา และต้นทุนที่กาหนดไว้ ซึ่งเหตุน้ ีเองที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ได้ในบางช่วงเวลา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ดว้ ยการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถและความ
ชานาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูร้ ับเหมาและแรงงาน ผูอ้ อกแบบ วิศวกรที่ปรึ กษา วิศ วกร ผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความชานาญที่จะ
สามารถดาเนิ นงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณ ภาพที่ ดี ได้มาตรฐาน แล้วเสร็ จทันเวลา และอยู่ในระดับราคาที่ แข่งขันใน
ท้องตลาดได้ นอกจากนี้ บริ ษ ัทยังมี ผูจ้ ัดการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้ วบคุ มงานก่ อสร้ าง เข้าไปตรวจและ
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูร้ ับเหมาและแรงงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูร้ ับเหมาและแรงงานด้วยการคัดเลือกผูร้ ับเหมาและแรงงานที่มีประสบการณ์การทางานร่ วมกันกับบริ ษทั มาอย่างยาวนาน
ซึ่งทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจได้วา่ ผูร้ ับเหมาและแรงงานเหล่านี้จะไม่ทิ้งงาน ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ในช่วงปี ที่ผ่านมา ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งโครงการก่อสร้าง
ของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็ นเหตุผลทาให้ราคาวัสดุก่อสร้างหลายรายการมีการ
ปรับราคาสู งขึ้น ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในการประมาณการต้นทุนและการกาหนดราคา
เพราะธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนหลักที่สาคัญของการพัฒนาโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปั จจัยเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษทั ในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่ จะลดความเสี่ ยงนี้ ด้วยการ จัดซื้ อจัดจ้างและสรรหาวัสดุ ที่มีคุณ ภาพ จากแหล่งผูผ้ ลิ ต
โดยตรง และได้น าระบบวิ ศ วกรรมคุ ณ ค่ า (Value Engineering) เข้ามาใช้ใ นขั้น ตอนการออกแบบและก่ อ สร้ า งโครงการ
ซึ่งเป็ นเทคนิ คที่ทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐาน และบริ ษทั จะมีการกาหนด
มูลค่างานตามสัญญาไว้เป็ นจานวนเงินที่แน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุ รู ปแบบ ปริ มาณ ขนาด และลักษณะของผลงานไว้
อย่างชัดเจน (BOQ) ทาให้สามารถลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างลงได้
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษ ัทอสังหาริ มทรัพ ย์ มักจะถู กผลกระทบจากกการเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่ งทาให้
เกิ ดผลกระทบรุ นแรงอย่างมากต่อธุ รกิ จ บริ ษทั จึ งถือว่าความเสี่ ยงด้านฯลฯ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ เข้มงวดขึ้ น
ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
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อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ทาการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
3.8 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ อนั เกิดมาจากที่ลูกหนี้ไม่สามารถในการ
ชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมิ น บนพื้ นฐานจาก ความไม่แน่ นอนในการรับ ชาระหนี้ และดุ ลยพินิ จของ
ผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั จะมีการจัดทาสัญญาที่รัดกุม ในกรณี ที่เป็ นลูกหนี้ ทางการค้า ในกรณี ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญา ทางบริ ษทั ก็จะ
เร่ งดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายที่จะตามมา
3.9 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่
เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสูงสุดที่บริ ษทั อาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้
กูย้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
3.10 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้ สญ
ั ญา
เช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ มีการปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
3.11 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศเนื่ องจากมี ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั มิได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
3.12 ความเสี่ยงจากการนาเงินไปลงทุน
บริ ษทั ได้นาเงิ นสดไปลงทุนกับโครงการในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ โดยการวางมัดจาเพื่อเข้าไปศึ กษาในธุ รกิ จ ซึ่ งการ
วางเงินมัดจาจานวนสู งๆ จะทาให้บริ ษทั เกิดความเสี่ ยงที่จะไม่ได้เงินคืน เมื่อโครงการที่ศึกษาไม่เป็ นไปตามแผนที่ตอ้ งการ และ
อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในส่วนข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั จะจัดการความเสี่ ยงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเข้าลงทุนในธุรกิ จต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
บริ ษทั ฯ
ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ สาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า (ธุรกิจพลังงาน)
1. ความเสี่ยงจากความเข้ มของแสงอาทิตย์ ทนี่ ้ อยกว่ าทีค่ าดการณ์
เนื่ องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย์เป็ นปั จจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเข้ม
ของแสงที่ลดลงส่ งผลให้ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทาให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต่ากว่าที่ประมาณ
การไว้
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั ฯ จึงต้องคานวณความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยและนาค่าที่ ได้ประมาณ
การมาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ฯ อื่นที่ทาธุรกิจเดียวกันเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
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2. ความเสี่ยงเนื่องจากแผงโซล่ าร์ เซลล์ เสื่ อมสภาพ
เนื่ อ งจากแผงโซล่ า ร์ เซลล์เป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ในการแปลงความเข้ม แสงอาทิ ต ย์เป็ นกระแสไฟฟ้ า
โดยแผงเซลล์ที่เสื่ อมสภาพจะส่ งผลกระทบให้ความสามารถในการแปลงความเข้มแสงอาทิ ตย์เป็ นกระแสไฟฟ้ า
ลดลง แม้ในความเข้มแสงเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของการจาหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะเน้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านค่อยตรวจสอบทุ ก 6 เดื อน
หรื อ 1 ปี อีกทั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานที่ ผลิตและจาหน่ าย เมื่อเกิ ดปั ญญาทางโครงการ
ผูผ้ ลิตจะรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกรณี )
3. ความเสี่ยงเกีย่ วกับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบ ไปด้วยหลายปั จจัย
เช่น ประสิ ทธิ ภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ การสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ลดลงจากสภาพอากาศร้อน
การที่ โรงไฟฟ้ าต้องหยุดการผลิตไม่วา่ จะมีสาเหตุจากปั จจัยภายใน เช่น ปั ญหาด้านเทคนิ คในกระบวนการผลิ ต
ไฟฟ้า หรื อปั จจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่ งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรื อต้องหยุดซ่อมบารุ ง หรื อปริ มาณไฟที่ส่ง
เข้าสู่ระบบสายส่งเกินความต้องการทาให้ไม่สามารถส่งไฟเข้าระบบสายส่งได้เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในโดยจัดให้มี การติดตามผลการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้ าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mornitering เพื่อให้สามารถระบุ และแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่าง
รวดเร็ ว และ จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้าอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การดาเนิ นงานของ
โรงไฟฟ้ าเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ และมี ก ารซื้ อ ประกัน ภัย เครื่ อ งจัก รหลัก และรายได้ใ นกรณี ก าร
ดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากปั จจัยต่างๆที่ไม่แน่นอน
4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
การประกอบธุ รกิ จไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนอยู่ภายใต้การกากับดู แลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เป็ นต้น
กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ จึ งมี ค วามเสี่ ยงในการปฏิ บัติต ามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องได้ค รบถ้วนในทุ กช่ วงเวลา
ซึ่ งอาจท าให้การ ดาเนิ น งานของกลุ่มบริ ษทั ฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดดาเนิ นงาน หรื อมี ค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ พยายามลด
ความเสี่ ย งดังกล่าวโดย การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งมี ก ารศึ กษาและติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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การจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อ หุ ้น และเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยอื่ น และเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น ที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกูเ้ พื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 3/2560 อนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ฯ ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร นานโยบายบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวไปดาเนินการตามขั้นตอนอันจะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ เพื่อแต่งตั้งคณะทางานการบริ หารความเสี่ ยง โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป
เมื่ อวันที่ 4 สิ งหาคม 2560 ทางบริ ษทั ฯ จึ งได้เสนอการอบรมตามหลักสู ตรการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management
Inhouse) เพื่อมุ่งส่ งเสริ มสนับสนุนและให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงแก่ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังเป็ นการปลูกฝังสร้างนิ สัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสาคัญและความมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการดาเนิ นการด้านบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒ นธรรมที่ นาไปสู่ การสร้ างมูลค่าเพิ่ ม
(Value Creation)
นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการองค์กรที่ ดี เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มนั่ คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
ระดับที่ เหมาะสม โดยมีการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี ดังนั้น บริ ษทั จึงเห็นควรให้มีการนาระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงมาปฏิบตั ิโดยมีกรอบการดาเนิ นงานและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ผู ้เกี่ ย วข้อ งมี ค วามเข้า ใจ
หลักการบริ หารความเสี่ ยงและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จึงกาหนดนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรดังนี้
1. ปรัชญา
“บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ และตระหนักในความสาคัญของการบริ หารและการควบคุมความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพในอันที่
จะทาให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุรกิจอย่างมัน่ คงและต่อเนื่ อง มีความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็ นเครื่ องมือทางการ
บริ หารที่ ช่วยเพิ่มโอกาสแห่ งความสาเร็ จให้แก่บริ ษทั มากที่ สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสู ญเสี ยให้เหลือน้อยที่ สุด
รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษทั อันจะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ”
2. นโยบาย
1. กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มี
ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง ด้านต่าง
ๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ ยง กาหนดตัวชี้วดั ความเสี่ ยง แนวทางการป้ องกัน
และบรรเทาความเสี่ ยง หรื อความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง
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อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ ยงตามกรอบการดาเนิ นงานและขั้นตอนการบริ หาร
ความเสี่ ยง
3. กาหนดให้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจ การวางแผน กลยุทธ์ แผนงาน และ
การดาเนินงานของบริ ษทั
เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อรับทราบความเสี่ ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั จะต้องรายงานความเสี่ ยงนั้นให้
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดาเนินการจัดการความเสี่ ยงนั้นต่อไป
4. มุ่งส่งเสริ มสนับสนุนและให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงแก่ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากร ทุกระดับได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ความมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การด้านบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ก ร ให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
วัฒนธรรมที่นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creation)
3. การดาเนินงาน
แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ระบุบ่งชี้ ี้ ความเสี่ ยงและเหตุแห่งความเสี่ ยง
3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ ยง
4. กาหนดเกณฑ์และวิธีการควบคุมความเสี่ ยง
5. กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ ยง
6. ติดตามผล จัดทารายงานและประเมินผล
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4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่ อบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการในประเทศไทยและดาเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

405 ซอย 13 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด 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

ทุนชาระแล้ ว

:

818,024,729 บาท
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5. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
5.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่
30 เมษายน 2558 ซึ่ งมีมติให้ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด ( มหาชน )
ดังนี้
1.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จานวน
175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่
นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จานวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
3.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จานวน
199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคมและ
พฤศจิกายนของปี ปฏิทินตลอดอายุของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ นั้น
บริ ษทั ฯ กาหนดการใช้สิทธิ ของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559
และกาหนดการใช้สิทธิ ของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผา่ นมาปรากฏว่ามีผขู ้ อใช้สิทธิโดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. GREEN-W2 (ครั้งสุ ดท้ าย)
เมื่ อ วัน ที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มี ผู ้ถื อ หุ ้น แจ้งความประสงค์ ขอใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน
100,542,552 หุน้ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ ใหม่ จากเดิม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ มูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.28826 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(โดยในกรณี มีเศษทศนิ ยมของหุ ้นจากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็ นจานวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อย
ยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ด ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด บาทถ้วน) บริ ษ ัท ฯ ได้ รั บ เงิ น จากการใช้สิ ท ธิ ต ามที่ ก ล่ า วมา
ข้างต้นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท
ถ้วน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
2. GREEN-W3 (ครั้งสุ ดท้ าย)
เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้
3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)
เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ในการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้
จานวน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท) ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้วครั้งนี้รวมจานวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิ บห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิ บห้าบาทถ้วน)
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5. GREEN-W4 (รอบที่ 4)
เมื่อวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
6. GREEN-W4 (รอบที่ 5)
เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
7. GREEN-W4 (รอบที่ 6)
เมื่อวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561 มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
103,003,894 หุ ้น โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) บริ ษทั ฯ ได้รับเงิน
จากการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้า
สิ บสี่ บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 สิ้ นสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต้ งั แต่
วันที่ 6 มิ ถุนายน 2559 และ GREEN-W4 สิ้ นสภาพใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2651 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ขอมติจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนิ นการลดทุนใน
ส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
5.2

ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบี ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 818,024,729
บาท (หุ ้น สามัญ 818,024,729 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท) และมี ทุ น ช าระแล้วทั้งสิ้ น 818,024,729 บาท (หุ ้ น สามัญ
818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) ณ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สุดสูง 10 รายแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีดงั นี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายไต้ ชองอี
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
103,000,000
12.591
74,032,261
9.050
70,029,724
8.561
58,200,000
7.115
56,027,800
6.849
33,935,500
4.148
19,183,628
2.345
16,338,000
1.997
13,756,200
1.682
12,265,100
1.499
361,256,516
44.162
818,024,729
100
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5.2.1

รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับที่

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ประกอบด้ วย
1. นายพิสุทธิ์
วิริยะเมตตากุล
2. นายพิจิตต์
วิริยะเมตตากุล
3. นายพิชิต
วิริยะเมตตากุล
4. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5. นางพิมพา
วิริยะเมตตากุล
6. นายณัฐกร
วิริยะเมตตากุล
7. นางสาวฐิติมา วิริยะเมตตากุล
8. นางสาวนิรมล วิริยะเมตตากุล

2

กลุ่มนายเสงีย่ ม ศิริพนิชสุ ธา
ประกอบด้ วย
1. นายเสงี่ยม
ศิริพนิชสุธา
2. นายทชากร
ศิริพนิชสุธา
3. นายสมัคร
ศิริพนิชสุธา
4. นางสาวอาภากร ศิริพนิชสุธา
5. นางสาวสุวรรณา ศิริพนิชสุธา

สัดส่ วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
220,813,800
26.994

18,361,090

2.244

7.3

การออกหลักทรัพย์ อื่น
(1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จานวน
175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 16
พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ในอัตราส่ วน 2 หุ ้น สามัญ เดิ ม ต่อ 1 หน่ วย ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ รวมจานวนไม่เกิ น
125,000,000 หน่วย และ (2) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ บริ ษทั ฯ
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราหุ ้นสามัญที่ ได้รับจัดสรรจากการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น 2 หุ ้นต่อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ รวมจานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ชนิดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและ
โอนเปลี่ยนมือได้
7 มิถุนายน 2556
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญสิ ทธิ
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อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการเสนอขาย

:
:
:
:

3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญสิ ทธิ
ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่
(1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม บริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราส่ วน
2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่
เกิน 125,000,000 หน่วย
(2) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ ารวม
จานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม :
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน

175,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.59 ของจานวนหุน้ สามัญทั้งหมด
และนักลงทุนที่มีจานวน 850,000,000 หุน้

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ราคาการใช้สิทธิ

:

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเท่ ากับ 1.00 บาท ต่อหุ ้น
(โดยราคาการใช้สิท ธิ อ าจเปลี่ ยนแปลงในภายหลังตามเงื่ อ นไขการ
ปรับสิ ทธิ)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วันกาหนดใช้สิทธิ) โดยกาหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณี ที่วนั ใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวัน
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายเป็ นวันทาการสุดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ด ท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว

เมื่ อวัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2557 บริ ษ ัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ตามการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W2 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผใู ้ ช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริ ษทั จากัด จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 1,050,200 หน่วย
เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,050,200 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น
จาก 350,000,000 บาท เป็ น 398,460,250 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) นามาใช้สิทธิจานวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้ อ
หุ ้ น สามัญ จ านวน 20,961,276 หุ ้ น ตามราคาใช้สิ ท ธิ 1.28826 บาทต่ อ สิ ท ธิ บริ ษ ัท จึ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ว เพิ่ ม ขึ้ น
20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จานวน 144,428,067 หน่วย
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ดังนั้น การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่

อัตราการใช้สิทธิใหม่

1.00 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.00 บาทต่อหุ ้น (คานวณได้ 0.776 บาท เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ใหม่ที่คานวณได้ต่ ากว่าราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขดั กับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริ ษทั ไม่สามารถเสนอ
ขายหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ ้น ที่ ตราไว้ได้ ดังนั้น จึ งต้องใช้ราคาใช้สิท ธิ เดิ มซึ่ ง
เท่ ากับ มูลค่าหุ ้น ที่ ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้

ในวัน ที่ 31พฤษภาคม 2559 เป็ นกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ายของ GREEN – W2 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุ ดท้าย) มีผใู ้ ช้สิทธิ 390 ราย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 100,542,552 หน่ วย เปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 129,524,777 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826
บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบี ยนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิจานวน 43,885,515 หน่วย และบริ ษทั ฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่
31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
(2) ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญ ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3 (GREEN-W3)
จานวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้งที่ 3 ในอัต ราส่ วน 2 หุ ้น สามัญ ที่ ออกใหม่ ต่อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมจานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ชนิดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการเสนอขาย

:
:
:
:
:
:

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม :

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ สเซส
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)
ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
7 มิถุนายน 2556
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญสิ ทธิ
ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
เป็ นการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ใ ห้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ออก
ใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมไม่เกิ น
250,000,000 หน่วย
250,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 29.41
ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
และนั ก ลงทุ นที่ มี ล ั ก ษณ ะเฉพาะเจาะจง ตามสั ด ส่ วนจ าน วน
850,000,000 หุน้
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อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ
: หุน้ ละ 1.65 บาท (หนึ่ งบาทหกสิ บห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคา
ใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ) ซึ่ งเป็ นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็ นร้อย
ละ 9.0 จากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ มี
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่ วงระยะเวลา 15
ทาการก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับหุน้ ละ
1.81 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส ามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิ ก ายน (วัน ก าหนดใช้สิ ท ธิ ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึ ง 15.30 น.
โดยก าหนดใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกจะตรงกับ วัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2556
(วันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรก) และวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรง
กับวัน ที่ 31พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ มี อายุครบ 3 ปี
ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ดังกล่าว
ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเป็ น
วันทาการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยระยะเวลา
แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว
ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯให้แก่นกั ลงทุน
ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด จานวน 34,200,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุ ้น
ละ 1.65 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท คงเหลือหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนฯจานวน 465,800,000 หุน้ โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 3 (ACD –W3) ในอัตราส่ วน 2 หุ ้น สามัญที่ ออกใหม่ต่อใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผูล้ งทุนจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุ ้น ให้กบั นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริ ณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนจานวน 232,900,000 หุน้
ในระหว่างปี 2558 นางวาริ ณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิดงั กล่าวแต่อย่างไร จึงทาให้เหลือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ ของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุ ้น แต่ เนื่ องจากบริ ษ ัท ฯ ออกหลักทรั พ ย์อื่ น เพิ่ ม การปรั บ สิ ท ธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิใหม่

1.65 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้
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ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็ นกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของ GREEN – W3 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ไม่มีผมู ้ าขอใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ในครั้ งนี้ และใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ GREEN-W3 มี จานวนคงเหลื อ ทั้งสิ้ น 17,100,000 หุ ้น และบริ ษ ัท ฯ
ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนิ นการลดทุนในส่ วนดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้ว
(3) ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 4 (GREEN-W4)
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 166,024,432 หน่วย บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)โดยจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่ วย โดยบริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ได้ 1 หุ ้ น
ในราคาหุ ้ น ละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิ ท ธิ และอัต ราการใช้สิ ท ธิ อาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2558
ถึง 18 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่ขยาย
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วันทีจ่ ดั สรร

: 19 มิถุนายน 2558

ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ

: หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชาระเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญ : บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ตามสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ :

1. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวัน
ทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดื อนพฤศจิ กายน (“วันกาหนดใช้
สิ ทธิ”) โดยวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(“วันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่
18 มิถุนายน 2561 ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุด
ทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเป็ นวัน ทาการสุ ดท้าย
ของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจานงใน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว
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กาหนดการที่ ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ทธิ ต ามใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้
ครั้งที่
วันใช้ สิทธิ
1 30 พฤศจิกายน 2558
2 31 พฤษภาคม 2559
3 30 พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่
วันใช้ สิทธิ
4
31 พฤษภาคม 2560
5
30 พฤศจิกายน 2560
6
18 มิถุนายน 2561

2. การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานง ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั ฯ
เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา
5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ”) ในกรณี ที่วนั แจ้งความจานง ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทา
การของธนาคารพาณิ ชย์และ/หรื อนายทะเบียน หลักทรั พย์ ให้เลื่อนวันแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ เป็ นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย”)
การแจ้งข่าวกาหนดการใช้สิทธิ จะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วัน
ทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง สาหรับครั้ง
สุดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
21 วันก่ อนวันครบกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้ น
เครื่ องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งสุดท้าย
ในวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท ได้มี การจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามการใช้สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิ ค รั้งที่ 1 มีผูใ้ ช้สิทธิ 2 คน จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 50,100 หน่ วย เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 50,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ GREEN-W4 ส าหรั บ การใช้สิ ท ธิ ค รั้ งที่ 2 และ 3 ปรากฎว่าไม่มี ผูใ้ ช้สิท ธิ และใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ GREEN-W4 ส าหรั บ การใช้สิ ท ธิ ค รั้ งที่ 4 และ 5 ปรากฎว่าไม่มี ผูใ้ ช้สิท ธิ และใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
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ในวัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ั ท ฯ ได้มี ก ารจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามการใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 ส าหรั บ การใช้สิ ท ธิ ค รั้ งที่ 6 (ครั้ งสุ ด ท้ า ย) มี ผู ้ม าขอใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 103,003,894 หุ ้ น
โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น
103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น
เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W4 คงเหลือจานวน 96,176,131 หุ ้น บริ ษทั ฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
หมายเหตุ

อ้างถึงมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
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6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มี นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น
ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2550
โดยมีมติอนุ มตั ิจ ากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ ปี 2551 -2561 บริษัทฯ ได้ งดการจ่ ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม
นโยบายในการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สาหรับบริ ษทั ย่อย กาหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ กรณี ปกติที่บริ ษทั ไม่มีความ
จาเป็ น ต้องใช้เงิ นเพื่อการลงทุ นเพิ่มหรื อขยายธุ รกิ จ คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายให้บริ ษทั ย่อยเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปั นผลของ บริ ษทั ย่อยไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้วใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยอาจจะกาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็ นของบริ ษทั ย่อย โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 = การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวนทั้งหมด 11 ครั้ ง
การประชุ มคณะกรรมการบริษทั
วันที่กรรมการ
ลาออก
หรื อแต่ งตั้งใหม่

จานวนครั้ง
ที่เข้ าร่ วม
ประชุ ม

จานวนการประชุ ม
ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
(ประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานบริ ษทั รักษาการ/
(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
พ้นจากตาแหน่ง
27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 27/04/61

6

11

คิดเป็ น
อัตราส่ วนใน
การเข้ าประชุ ม
(%)
54.54

11

11

100.00

11

11

100.00

11

11

100.00

11

11

100.00

แต่งตั้ง 15/5/61

6

11

54.54

แต่งตั้ง 24/03/60

10

11

90.90

แต่งตั้ง 27/04/61

7

11

63.63

9.Mr.Tai Chong Yih

กรรมการ

แต่งตั้ง 26/06/59

9

11

81.81

10.นายสิ น เอกวิศาล

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

3

11

27.27

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 30/04/58
ลาออก 27/04/61

4

11

36.36

รายชื่ อกรรมการ

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2
3.นายประทีป อนันตโชติ 3
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4
5.นางภวัญญา กฤตชาติ 5
6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7
8.Mr.Yap Kim Yam8

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ กรณี กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้, บางท่านอยูต่ ่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมี มติ เสนอให้ นายชัยสิ ทธิ์
วิริ ยะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการแทน นายอภิ ช าติ ศิ วโมกษ์ ที่ ล าออกจากต าแหน่ ง และแต่ งตั้งให้
นายชัย สิ ท ธิ์ วิริ ย ะเมตตากุ ล ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท และ ประธานกรรมการบริ ห าร แทน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

2

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตารวจตรี สหัสชัย
อินทรสุขศรี ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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3,4

5

6,7

8

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ แต่ งตั้ง นายพิ พ ัท ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แทน นายประที ป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตาแหน่ ง
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ งกรรมการ และ
แต่ งตั้งนายแยพคิ มแยม เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญ ญา กฤตชาติ
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา เข้า
ดารงต าแหน่ ง รั กษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์
เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญ ญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2561 ได้มี ม ติ แต่งตั้งนายแยพ คิ ม แยม
(Mr. Yap Kim Yam) เข้าด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญ ญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.Mr.Yap Kim Yam
9.Mr.Tai Chong Yih
10.นายสิ น เอกวิศาล
11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

1/01/2561
30,612,600
73,429,424
-

2/02/2562
33,935,500
2,000,000
70,029,724
-

การเปลีย่ นแปลง
3,322,900
2,000,000
(3,399,700)
-
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7.2 ผู้บริหาร
รายชื่ อผู้บริ หารข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 7 ราย ดังนี ้
รายชื่ อผู้บริหาร
1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 1
2.นางธนิดา อินทจักร์
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร
4.นางสุกญั ญา ขันกาเหนิด
5.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
6.นายนาวิน ทองหญีต
7.นายชินพันธ์ ปิ ยะศิริพงศ์

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สานักเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สานักกฎหมาย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60

หมายเหตุ
1

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แทน นายประที ป อนันตโชติ ที่ รักษาการแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ ของผู้บริหาร
รายชื่ อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.นางธนิดา อินทจักร์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
4.นางสุกญั ญา ขันกาเหนิด ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสายงานพัฒนาธุรกิจ
คู่ ส มรส/บุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะ
5.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษทั
6.นายนาวิน ทองหญีต
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสานักกฎหมาย
7.นายชินพันธ์ ปิ ยะศิริพงศ์ ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ 1/01/2561
จานวนหุ้น
-

ณ 2/02/2562
จานวนหุ้น
2,000,000
-

การเปลีย่ นแปลง
จานวนหุ้น
2,000,000
-

-

-

-

1,462,562

1,462,562

-

5,352
-

5,352
-
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บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. ดาเนินการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้
2. ดาเนินการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หรื อมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารทุกประการ
3. มีอานาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน
และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง แต่ถา้ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างตั้งแต่ตาแหน่งที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ านวยการฝ่ าย/สานัก หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริ หารเพื่อทราบ
4. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
5. มีอานาจออกประกาศ ระเบียบ คาสัง่ หรื อบันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
6. อนุมตั ิการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ (ซึ่งมิใช่พนักงานประจาของบริ ษทั ) ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ของสานักงาน กลต. ด้วย
7. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมบริ หารได้มอบหมาย ซึ่งอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้การดาเนิ นการอนุมตั ิรายการ ตามขอบเขต อานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องอยู่ ภายใต้อานาจอนุมตั ิวงเงินที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงินสาหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั และในส่วนธุรกรรม ทางการเงิน อาทิเช่น การกูย้ มื เงิน หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้า
เป็ นผูค้ ้ าประกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ไม่จากัดจานวน
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แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ นางสาวสรั ญ รั ต น์ สี สั น ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปั จจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรของเลขานุการบริ ษทั และกิจกรรมในการเข้าอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
2. หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
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. หลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
9. บทบาทเลขานุการบริ ษทั ในการส่งเสริ ม CG ให้กบั องค์กร
10. ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559
11. เทคนิคการวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยัง่ ยืน
12. กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด สาหรับผูบ้ ริ หารและนักบัญชี
13. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) : 18/2018

7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติไม่ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และ ปี 2561 เนื่ องจากได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบน้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
อ้างถึ ง มติ ก ารประชุ ม วิส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 และปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากกว่าคะแนนสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังปรากฎตามรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ไตรมาส)
(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ
30,000
18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
30,000
15,000
ค่ าตอบแทนประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ
รวมทั้งสิ้น

513,000.00
540,000.00
1,053,000.00
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หมายเหตุ

ทั้งนี ้ กรรมการที่ ดารงตาแหน่ งเป็ น ผู้บริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ หาร จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
กรรมการดั ง กล่ า วข้ างต้ น เนื่ อ งจากได้ รั บค่ าตอบแทนในฐานะที่ เ ป็ นผู้ บริ หาร และ/หรื อ
กรรมการบริ หาร แล้ ว

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริ หาร ดังต่อไปนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร (ไม่เกิน)
จานวนกรรมการบริ หารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้
หมายเหตุ

ปี 2560
(เดิม)
500,000 บาท/เดือน
2 คน

กรรมการที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หาร ซึ่ งได้ รับค่ าตอบแทนในคณะกรรมการบริ หารแล้ ว จะไม่ ได้
รั บค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ หารอีก

รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการปี 2560
รายชื่ อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
3. นางภวัญญา กฤตชาติ
4. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
5. นายสิ น เอกวิศาล
6. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
7. Mr.Tai Chong Yih
8. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
9. Mr.Yap Kim Yam
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1
162,000
150,000
150,000
120,000
150,000
55,000
150,000
937,000

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2560
รายชื่ อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1
2,400,000
467,750
2,267,750
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หมายเหตุ 1รายละเอียดค่ าตอบแทนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็ น
ค่ าตอบแทนระหว่ างปี 2560 (อนุมตั ิค่าตอบแทนไม่ เกิน 5,000,000 บาท ต่ อปี )
ในปี 2560 บริ ษ ัทได้จ่ายค่ าตอบแทนประกอบด้วย เงิ น เดื อ น เงิ น สมทบกองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมส่วนของบริ ษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 9
ราย รวมทั้งสิ้น 3.81 ล้านบาท

ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
คณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ไตรมาส)
30,000
30,000
30,000

1. ประธานกรรมการ
1 คน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 7 คน
- กรรมการ
3 คน
- กรรมการ
2 คน
- กรรมการตรวจสอบ
2 คน
รวมค่ าตอบแทนของกรรมการ
5 คน
รวมจานวนค่ าตอบแทนปี 2561

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
18,000
18,000
15,000

ค่ าตอบแทน
(4 ครั้ง/ปี )
120,000

เบีย้ ประชุม
ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
180,000

240,000
240,000
600,000

300,000
300,000
780,000
1,380,000

ทั้งนี ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่ งเป็ น ผู้บริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ หาร จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
กรรมการดังกล่ าวข้ างต้ น เนื่องจากได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะที่เป็ นผู้บริ หาร และ/หรื อ
กรรมการบริ หาร แล้ ว
นอกจากนี้ ขอเสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริ หาร
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ

ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร (ไม่เกิน)
จานวนกรรมการบริ หารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้
หมายเหตุ

ปี 2561
(เสนอใหม่ )
700,000 บาท/เดือน
4 คน

กรรมการที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หาร ซึ่ งได้ รับค่ าตอบแทนในคณะกรรมการบริ หารแล้ ว จะไม่ ได้
รั บค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ หารอีก
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการปี 2561
รายชื่ อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
3. นางภวัญญา กฤตชาติ
4. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
5. นายสิ น เอกวิศาล
6. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
7. Mr.Tai Chong Yih
8. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
9. Mr.Yap Kim Yam
10. นายสมควร มูสิกอินทร์
11. นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1
170,000
270,000
83,571
98,901
255,000
225,000
188,000
1,290,472

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2561
รายชื่ อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 2
3. นายประทีป อนันตโชติ 3
4. นางภวัญญา กฤตชาติ
5. นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1
2,000,000
400,000
1,200,000
633,333
1,200,000
5,433,333

หมายเหตุ 1รายละเอี ยดค่ าตอบแทนตามมติ ที่ ประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือหุ้ นประจาปี 2561 เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เป็ นค่ าตอบแทนปี 2561 (อนุมตั ิค่าตอบแทนไม่เกิน 700,000 บาท/เดือน)
คุณพิ พัทธ์ วิริยะเมตตากุล รั บค่ าตอบแทนในตาแหน่ งกรรมการบริ หารจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 และ
คุ ณ ประที ป เริ่ มรั บ ค่ าตอบแทนในต าแหน่ งคณะกรรมการบริ หารตั้ ง แต่ เดื อ น พฤษภาคม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 5/2561 แต่ งตั้ ง ให้ คุ ณ พิ พั ท ธ์ วิ ริ ยะเมตตากุ ล เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร แทน
คุณประทีป อนันตโชติ ซึ่ งรั กษาการอยู่ในขณะนั้น
2,3
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ในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงิ นเดื อน เงิ นสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ เงิ นสมทบ
กองทุนประกันสังคมส่ วนของบริ ษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
จานวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 6.72 ล้านบาท ตามลาดับ
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการได้รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ารับรอง และสามารถใช้บริ การต่างๆ ของบริ ษทั ได้ เช่น การเบิกค่าที่พกั ค่า
เดินทางเนื่ องจากไปปฎิบตั ิงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม เป็ นต้น โดยในปี บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการจานวน 2 ท่าน เป็ นจานวนทั้งสิ้น 0.24 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
เงิ นกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พให้แก่ผูบ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบใน
อัต ราส่ ว นร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อนโดยในปี 2561 บริ ษ ัทได้จ่ ายเงิ นสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พส าหรั บผูบ้ ริ หาร 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท

7.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 49 คน โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จานวนทั้งสิ้ น 23,404,565.20
บาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ น ช่วยเหลื อค่าครองชี พ เงิ นโบนัสเงิ นช่ วยเหลื อพิเศษ เงิ นประกันสังคม
ค่าสัมมนาฝึ กอบรม ค่าประกันสุ ขภาพ ค่าเบี้ ยเลี้ยง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั รวม จานวน 724,916.31 บาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561

ปี 2561

พนักงานปฏิบัตกิ าร/
บริการ (คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

พนักงานในสานักงานใหญ่
(คน)

รวม
(คน)

บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด 1
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซส จากัด 2
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จากัด
บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุน โซล่าร์ จากัด
รวม

7
5
12

2
2

40
3
43

49
3
5
57

ค่ าตอบแทน
พนักงาน
(ล้ านบาท)
23.40
0.51
0.21
24.12
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หมายเหตุ

1

บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ได้ดาเนินการปิ ดกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อปี 2560

2

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซส จากัด ได้ดาเนินการจาหน่ายหุน้ ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2561

*** ผูบ้ ริ หารในตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายของแต่ละสายงาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในสานักงาน
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8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดี (Code of Best Practices) สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และเป็ นการเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใส ความมี
ประสิ ท ธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทาให้เกิ ด ความเชื่ อมั่นขึ้ น ในกลุ่ม ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ าย
โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
1.1 บริ ษทั จัดให้มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยคานึ งถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างเท่าเทียมกัน
1.2 คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และผู ้ป ฏิ บัติ ง านฝ่ ายต่ า งๆ จะท างานร่ ว มกัน อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หารงานอย่างรอบครอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.3 ดาเนิ นงานให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา
และเท่าเทียมกันต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
1.4 ควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการดาเนินธุรกิจ
1.5 ยึดถื อ และปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยการคานึ งถึ งจริ ย ธรรมในการดาเนิ น ธุ รกิ จเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
1.6 กาหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตรสาหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็ น
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2. สิทธิ และความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน ในกรณี
ต้องจัดประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม
และข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกาหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้
เหมาะสม และสะดวกในการที่ผถู ้ ือหุ ้นจะเข้าร่ วมประชุม และจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบผลการประชุมได้
3. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษทั จะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ื อหุ ้น คู่ค ้า เจ้าหนี้ ลูก หนี้ คู่ แข่ ง หน่ วยงานทั้งภาครั ฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุ ม ชนต่างๆ เนื่ องจาก
ความสาคัญของการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้จะสร้างความมัง่ คง สร้างงาน และสร้าง
กิจการให้บริ ษทั มีฐานะการเงินที่มงั่ คง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่ วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึ กษา
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ต่างๆ เข้าร่ วมประชุมด้วยตามกรณี ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริ ษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด ตั้งแต่การส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง
และลงประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ ที่
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเดินทางเข้าร่ วมประชุมได้โดยสะดวก กาหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสาคัญ
เกี่ ยวกับเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมตามความจาเป็ นต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่
ประชุม และในการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
ที่ มีการประชุ ม และสาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่อาจเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั จะจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบ
อานาจให้กบั กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ดาเนินการแทนได้
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกากับดู แลให้
ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามแผนงานต่ างๆ และงบประมาณที่ ก าหนดอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริ ษทั และให้ผลตอบแทนสูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รวมทั้งจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่
6. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่ งใสในการทางาน
อีกทั้งจะนาข้อมูลที่ จาเป็ นเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายงานประจาปี และแบบ 56-1 อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ ในการพิ จารณาการท ารายการระหว่างกัน บริ ษ ัท จะกาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ ห าร
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย
เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
และผู ้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั จัดทาข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม
ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่า
การให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริ มความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
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8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นกรรมการบริหารและผู้บริหาร
8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการบริ หารจานวน 5 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่ อกรรมการ
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 27/04/61

3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.Mr.Yap Kim Yam
9.Mr.Tai Chong Yih

รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
(ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

10.นายสิ น เอกวิศาล 1

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 2

กรรมการ

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 24/03/60
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 26/06/59
แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 30/04/58
ลาออก 27/04/61

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

หมายเหตุ

กรรมการท่าน 2 ท่านได้ลาออกจากตาแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2561 และ วันที่ 27 เมษายน
2561 ตามลาดับ
1,2

ดัง นั้ น บริ ษั ท มี ก รรมการอิ ส ระ และกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นผู ้บ ริ หารคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88.80 ของ
คณะกรรมการโดยกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 5 ราย ซึ่ งถือว่าสามารถ
ถ่วงดุลอานาจในการบริ หารของบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่ และโปร่ งใส ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกๆ ฝ่ าย
หมายเหตุ

กรรมการบริ หารที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการ หมายถึง กรรมการใน
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง สมาชิกอื่นในคณะกรรมการบริ หาร
หรื อกรรมการจัการที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั

9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นบุ คคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการ แต่เนื่ องจากทั้งสองท่ านเป็ น
ตัวแทนจากกลุ่ม ผูถ้ ื อหุ ้นกลุ่มเดี ยวกัน และเป็ นกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่
สาคัญต่างๆ ต้องกาหนดให้ตอ้ งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่ งถือว่ามีความเป็ นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่ องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี
10. ค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี บริ ษทั จะขออนุ ม ัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
โดยจะก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการไว้อ ย่างชัด เจน และโปร่ งใส และอยู่ในเกณฑ์ เฉลี่ ย เมื่ อ เที ยบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และอยูใ่ นระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ โดย
จะคานึ งถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจานวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามแบบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 บริ ษทั มีกรรมการจานวน 11 ท่ าน โดยได้มีการจัดประชุ มคณะกรรมการทั้งสิ้ น 11 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
การประชุ มคณะกรรมการบริษทั
รายชื่ อกรรมการ

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2
3.นายประทีป อนันตโชติ 3
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
(ประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานบริ ษทั รักษาการ/
(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)

จานวนครั้ง
ที่เข้ าร่ วมประชุ ม

จานวนการประชุ ม
ของกรรมการ
รายบุคคล

6

6

คิดเป็ น
อัตราส่ วนใน
การเข้ าประชุ ม
(%)
100.00

11

11

100.00

11

11

100.00

11

11

100.00

11

11

100.00

แต่งตั้ง 15/5/61

6

6

100.00

แต่งตั้ง 24/03/60

10

11

90.90

วันที่กรรมการ
ลาออก
หรื อแต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
พ้นจากตาแหน่ง
27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 27/04/61

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ/
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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.นายสิ น เอกวิศาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

5

60.00

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

4

5

80.00

5.นางภวัญญา กฤตชาติ 5
6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6

แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 30/04/58
ลาออก 27/04/61
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หมายเหตุ กรณี ก รรมการที่ ไม่ ได้เข้าร่ ว ม สาเหตุ คื อ ติ ด ภารกิ จ ส าคัญ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้าร่ ว มประชุ ม ได้, บางท่ านอยู่
ต่างประเทศและกรรมการบางท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิ ทธิ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิ วโมกษ์ ที่ ลาออกจากตาแหน่ ง และแต่งตั้งให้
นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษทั และ ประธานกรรมการบริ หาร แทน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

2

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตารวจตรี ส
หัสชัย อินทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561
เป็ นต้นไป

3,4

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ แต่งตั้ง นายพิ พทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

5

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มรั บทราบการลาออกจาก
ตาแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ ยงั คงดารงต าแหน่ ง
กรรมการ และแต่งตั้งนายแยพคิมแยม เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา
กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2561 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ งนายวิ รั ต
จันทร์ ศิริวฒั นา เข้าดารงตาแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน
2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ แต่งตั้ง
กรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน
นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

8

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแยพ คิม แยม
(Mr. Yap Kim Yam) เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
บริ ษทั มีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมี
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่ งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้
มี เวลาพิ จ ารณา และศึ ก ษาข้อ มู ล อย่า งเพี ย งพอ อี ก ทั้ง มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ท าหน้ าที่ ดู แ ลการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ
ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นครั้ งที่ 9/2548 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 ได้มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการ
ตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยจานวน 3 ท่าน
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นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หาร เพื่อช่ วยการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความคล่องตัวในการดาเนิ นการซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
**อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการ
ลงทุน และจากมติคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 1
คณะ คือ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ
ได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
จัดจ้างจากบริ ษทั ภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้าที่ สอดส่ องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการที่ สาคัญอย่างสม่าเสมอ และทาหน้าที่ ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบ
ทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงาน และการกากับ
ดู แลการปฏิ บัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้ความสาคัญ ต่อรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน
ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบตั ิได้ในสภาวะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่ องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง
ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดาเนิ นงาน ซึ่งอาจกระทาโดยบุคคลภายในหรื อภายนอกองค์กร
ก็ได้”
การตรวจสอบภายใน คือ กิ จการให้ความเชื่ อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุ งการดาเนิ นงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยการ
ประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ น
ระบบและเป็ นระเบียบ
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพของงานบริ การตรวจสอบภายในของแต่ละปี มี
จานวนค่อนข้างสู ง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทาให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่ทาให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
ปฏิ บตั ิงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และเป็ นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางาน ความรู ้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็ นไปทางที่ ดีข้ ึนเพื่อให้บุคลากรที่ ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบตั ิงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จึ ง ขอที่ ป ระชุ ม อนุ ม ัติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง นางสาวสุ ภ าพร บัณ ฑิ ต ท าหน้ าที่ ผู ้ต รวจสอบภายใน สั ง กัด ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน)
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มีการ
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เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็ นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงิ นและที่ ไม่ใช่การเงิ น
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามมาตรฐาน และ
เกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผไู ้ ด้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะ
ทาให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดี
ต่อบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิ น และฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้อมูล และ
ในอนาคตบริ ษทั จะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมารับผิดชอบร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการให้ขอ้ มูล
ที่สาคัญของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรื อที่
E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการที่ ทาหน้าที่ กาหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งสิ้ น 7 ชุ ด คือ คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการการลงทุ น และคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
รายชื่ อกรรมการ
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล 1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2
3.นายประทีป อนันตโชติ 3
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 4
5.นางภวัญญา กฤตชาติ

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
ประธานกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง 27/04/61
รองประธานกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง 27/04/61
(ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ) ลาออก 26/04/61
รองประธานกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง 27/02/60
(ลาออกจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) พ้นตาแหน่ง 27/04/61
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
แต่งตั้ง 27/04/61
กรรมการ
แต่งตั้ง 27/04/61
กรรมการบริ หาร
แต่งตั้ง 15/05/61
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 15/05/61
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง 24/03/60
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง 27/04/61
ตาแหน่ ง

5

6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7
8.Mr.Yap Kim Yam 8
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รายชื่ อกรรมการ
9.Mr.Tai Chong Yih

กรรมการ

10.นายสิ น เอกวิศาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง

9

กรรมการ

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 26/06/59
แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 30/04/58
ลาออก 27/04/61
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การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ เสนอให้
นายชัย สิ ท ธิ์ วิริ ย ะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการแทน นายอภิ ช าติ ศิ ว โมกษ์ ที่ ล าออกจาก
ตาแหน่ ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษทั และ
ประธานกรรมการบริ หาร แทน พลตารวจตรี สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี ที่ ลาออกจากตาแหน่ ง มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

2

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตารวจ
ตรี สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติ ม) มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 27
เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

3,4

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่ รักษาการแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

5

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมรับทราบการลาออก
จากตาแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารง
ตาแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแยพ คิม แยม เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แทน นางภวัญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

6,7

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มี มติ แต่ งตั้งนายวิ รั ต
จันทร์ ศิริวฒั นา เข้าดารงตาแหน่ ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม
2561 เป็ นต้นไป

8

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแยพ คิม
แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา
กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
หน้าที่ 62
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กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
คนใดคนหนึ่ งลงลายมื อชื่ อร่ วมกับพลต ารวจตรี สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี หรื อ นายประที ป อนันตโชติ หรื อนางภวัญญา
กฤตชาติ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั (อ้างถึ งหนังสื อรับรองบริ ษทั ในการจดทะเบี ยนแก้ไข
เปลี่ยนอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561)
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กาหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดาเนิ นงาน การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิ จการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิ ทธิ ผล โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ รวมทั้งกากับ และควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการ ให้เป็ นตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งให้เป็ นคณะอนุกรรมการ
เพื่อดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการผูม้ ี อานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั มีอานาจดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะ
กระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่ กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ อนุ มตั ิการทา
รายการในเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้าที่ ในการกากับ ดู แลให้บริ ษ ัท ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิ การทารายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8.2.2 คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

1

นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1

2

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2

3

นายประทีป อนันตโชติ 3

4
5

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/02/60
พ้นตาแหน่ง 27/04/61

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4

รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

นางภวัญญา กฤตชาติ5

กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 15/05/61

แต่งตั้ง 27/04/61

หมายเหตุ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั และ ประธานกรรมการบริ หาร แทน พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
2
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ แต่ งตั้ง
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่
27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
3,4
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่ รักษาการแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
5
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมรับทราบการลาออก
จากตาแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มี มติ
แต่งตั้งให้นางภวัญญา กฤตชาติ ตาแหน่ง กรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอานาจตัดสิ นใจในเรื่ องการดาเนิ นงานที่ สาคัญ ของบริ ษ ั ท โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริ ษทั รวมถึ งการกากับดู แลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิ ต
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของบริ ษทั
7. พิจารณา และอนุ มตั ิแผนการปฏิ บตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษทั และพิจารณาอนุ มตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ
ของบริ ษทั ที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนั้น
8. มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุ มตั ิเบิ กจ่ายเพื่อการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งทรัพย์สิน และบริ การเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ซึ่งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
ตามประกาศ ที่ 001/2560 เรื่ องอานาจดาเนินการ/อนุมตั ิ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกาหนดอานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถ
ดาเนินการภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในสถานะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่กรรมการบริ หาร หรื อบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็ นบุ คคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง กรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี โดย
กรณี เช่นนี้ กรรมการบริ หารผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเข้าร่ วมประชุม หรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นรายการ
ปกติทวั่ ไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ
โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง
ได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61

1

นายสมควร มูสิกอินทร์ 1

2

นางภวัญญา กฤตชาติ 2

3

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 3

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 24/03/60

4

นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim
Yam)4

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 24/03/61

5

นายสิ น เอกวิศาล5

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 29/02/59
ลาออก 26/04/61

หมายเหตุ

ลาออก 27/04/61

1

ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีม ติ
แต่ งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิก อิ นทร์ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจากตาแหน่ ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

2,3

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติ แต่งตั้ง
นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา เข้าดารงตาแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวัญญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561

4

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติ แต่งตั้ง
นายแยพ คิ ม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561
เป็ นต้นไป

5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน รับทราบการลาออกจาก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของนายสิ น เอกวิศาล

โดยมี

1. นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ( พ.ค 2558 – ธ.ค. 2561)
2. นายนพวงศ์ รามโกมุท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559)

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้าที่ และรั บ ผิ ด ชอบตามข้อ ก าหนด และหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ งานตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดย
คานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชี
นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั รวมทั้งให้ความเห็นในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทารายงานกากับดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
 เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 รายงานอื่ น ใดที่ เห็ น ว่าผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็ น
อิสระจากที่ ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่นใดเมื่ อเห็ นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เพื่อให้การปฏิ บัติงานภายใต้
หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
CHARTER)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 4
ท่าน ประกอบด้วย

ชื่ อ-สกุล

1.

พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี 1

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 24/03/60

3.

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 2

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 15/05/61

4.

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์3

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 24/03/60
ลาออก 27/04/61

หมายเหตุ

1,2,3

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่

ลาดับ

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ง
ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งพลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี แทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจาการ
เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และแต่งตั้งพลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การสรรหา
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/
หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
1.3 ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. การพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
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2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่ จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ
ของคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นรายบุ ค คล โดยการพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้
พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ในธุ รกิ จที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ ให้คาชี้ แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี
ของบริ ษทั ฯ
2.5 ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระหว่ า ง วัน ที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธั น วาคม 2561 มี จ านวน 4 ท่ า น
ประกอบด้วย
ลาดับ

หมายเหตุ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่

1.

นายสมควร

มูสิกอินทร์ 1

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นายประทีป

อนันตโชติ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60

3.

นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60

4.

นายสิ น

เอกวิศาล 2

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60
ลาออก 26/04/61

1,2

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง แทน นายสิ น เอก
วิศาลที่ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิ จารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่ คณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิ จ ารณาสอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบความเสี่ ยงที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
3. กากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง
รวมทั้งการนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
7. ให้คาแนะนาและคาปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee :
SRM) และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุ กรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงาน
หรื อ น าเสนอข้อมู ล และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่ อสนับ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.2.6 คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

1

นายพิพทั ธ์

วิริยะเมตตากุล 1

2

นายประทีป

3
4

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่

ประธานกรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

อนันตโชติ

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 24/03/60

นางภวัญญา

กฤตชาติ 2

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

นายอภิชาติ

ศิวโมกษ์ 3

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 24/03/60
ลาออก 27/04/61
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หมายเหตุ

1,2,3

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้ง
นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประทีป อนันตโชติ และ
แต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ แทนนายอภิ ชาติ ศิ วโมกษ์ ที่ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
1. พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรื อเป็ นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ
ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด จัดทากรอบนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
- ขอบเขตประเภทสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั จะลงทุน
- จานวนวงเงินลงทุนที่ผบู ้ ริ หารแต่ละระดับสามารถอนุมตั ิให้ลงทุน
2. การกากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใสและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
4. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดข้อจากัด ขอบเขตการลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงผูท้ าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ (Custodian)
6. พิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
8. ดาเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.2.7 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.

นายสมควร มูสิกอินทร์ 1
นางภวัญญา กฤตชาติ
นายประทีป อนันตโชติ

2.
3.
4.

หมายเหตุ

ชื่ อ-สกุล

นายสิ น เอกวิศาล 2

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 29/01/61
แต่งตั้ง 29/01/61
แต่งตั้ง 29/01/61
ลาออก 26/04/61

1,2

ตามมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์ ดารง
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ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ ดี แทน นายสิ น เอกวิศาล ที่ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. เสนอแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บัติ งานของกรรมการและฝ่ ายจัด การ ให้ เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั พร้อมความเห็ น แนวปฏิ บัติ และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
6. จัดทารายงานสรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ และการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี แสดงไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี บริ ษทั
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิ สระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่ อง การขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ ้น ที่ อ อกใหม่ และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยรวมหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
5. กรรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 คนจะต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรื อการเงิ นเพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบ
การเงินได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สาหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่ งใหม่ได้ กรณี ที่ ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ งตั้งบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่ อของผูท้ ี่ จะเป็ นกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและทาการคัดเลือกแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับบริ ษทั โดยใช้เสี ยงข้างมาก ซึ่งมีวธิ ีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ น จานวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ จะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ น ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิ จารณาจากกรรมการที่ มีตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารที่ มิใช่
กรรมการบริ ษทั แต่มีความรู ้ความสามารถเพื่อร่ วมในการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ของกิจการ
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 ผู้บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ลไกในการกากับ ดู แลที่ ท าให้สามารถควบคุ ม ดู แลการจัด การและรั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
 ที่ ผ่านมาการเสนอชื่ อ และใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งแต่ งตั้งบุ ค คลเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว ม
ดาเนิ นการโดยฝ่ ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั กาหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิให้การเสนอชื่ อและใช้
สิ ท ธิ อ อกเสี ยงดังกล่ าวต้องได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ัทด้วย โดยบุ ค คลที่ ได้รับ แต่ งตั้งให้เป็ น
กรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนินเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
นั้น ๆ (ไม่ ใ ช่ ต่ อ บริ ษ ัท ) และบริ ษ ัท ได้ก าหนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง นั้ น ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนิ นการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั
ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใด
ของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริ ษทั หรื อธุรกิจซึ่งอยูใ่ น
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มีความถนัด และชานาญ โดยจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนใน
บริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ และหากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะกาหนด
วิธีการควบคุมดูแล เช่น การกาหนดเรื่ องที่ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่ งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ
 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี อานาจ
ควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของกิจการนั้น เพื่อ
ได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดในกลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชี ที่
แตกต่ างจากนโยบายที่ ใ ช้ใ นการจัด ท างบการเงิ น รวมส าหรั บ รายการที่ เหมื อ นกัน และเหตุ ก ารณ์ ใ น
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันงบการเงินของบริ ษทั ย่อยนั้นจะมีการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชี
เดียวกันกับของบริ ษทั ใหญ่เพื่อการจัดทางบการเงินรวมผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่วนดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติด
ลบก็ตาม
หน้าที่ 74

รายงานประจาปี 2561

 การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบ
ธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุน การเลิก
บริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
8.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทางาน โดยสรุ ปนโยบายสาคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ ยวข้องของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร มี ห น้าที่ รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรั พย์ ต่ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู ้บ ริ ห ารเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อ น าเสนอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบในการประชุ ม ครั้ งถัด ไป
นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ทราบ
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในในช่วง 1 เดื อน
ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน และต้องไม่ ซ้ื อขายหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้น ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับ แต่ ได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิ บัติตามข้อกาหนดดังกล่าวถื อเป็ นกระทาผิดวินัยของ
บริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่ สาคัญ คนใดกระทาผิดวินัยจะได้รับ
โทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
8.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี ดงั กล่าว โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit
Fee) และค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม ........-........ บาท
 สานักงานสอบบัญ ชี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ผูส้ อบบัญ ชี และส านัก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ที่บญั ชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 2,728,100 บาท
1.2 ค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due
Diligence) การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา ให้แก่
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 การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที่ผ่าน
มามีจานวนเงินรวม 721,000 บาท
8.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่น ๆ
8.7.1

ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
การเปิ ดเผยการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน ทั้งปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

4/5

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
-

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

4/5

-

-

-

-

AGM = 1/1

EGM = 1/1

3.นายประทีป อนันตโชติ

5/5

-

5/5

5/5

-

AGM = 1/1

EGM = 1/1

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

5/5

-

-

5/5

-

AGM = 1/1

EGM = 1/1

5.นางภวัญญา 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 จันทร์ศิริวฒั นา

-

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.นายไต้ ชอง อี

-

-

-

-

-

AGM = 1/1

EGM = 1/1

10.นายสิ น เอกวิศาล

-

1/5

3/5

-

-

AGM = 1/1

-

1/5

-

-

3/5

2/3

AGM = 1/1

-

รายชื่ อกรรมการ

11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
บริหาร
ตรวจสอบ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
การลงทุน

การเข้ าร่ วม
การประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
(AGM)
AGM = 1/1

การเข้ าร่ วม
การประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
(EGM)
EGM = 1/1
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9. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
9.1 นโยบายองค์ กรเรื่ องความรับผิดชอบต่ อสังคม
กระแส “ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม” (Corporate Social Responsibility) เกิ ด ขึ้ น อย่า ง
กว้างขวาง ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยจิตสานึ กจากภายในองค์กรเอง หรื อจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกเป็ นผูผ้ ลักดัน เป็ นเหตุให้
องค์กรต่างๆ จาเป็ นให้ความสนใจและกาหนดบทบาทของตนเองในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดนโยบายที่ เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Policy) โดยปลูกฝังและส่ งเสริ มให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้ าหมายในการทา CSR ของ
บริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กนั
ในปี 2560 เป็ นต้น มาจนถึ งปั จจุบัน บริ ษ ัทได้ดาเนิ น การภายใต้ชื่อ โครงการ CSR กับ ครอบครั วกรี น
(GREEN) เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึกและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ในการทากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและดาเนินกิจกรรม
ด้าน CSR ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น CSR in process ดังนี้
1. เสริ มสร้างความรู ้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ฯลฯ
2. สร้างค่านิ ยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิ จ (CSR-inprocess) ให้แก่
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กให้มีการปฏิบตั ิ CSR-in-process ในเนื้องาน
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร เป็ น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นทางานอย่างมีความรับผิดชอบ
“อย่าทา CSR ให้เป็ นงาน แต่ทางานให้มี CSR”
3. กาหนดนโยบายส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม เช่น จัดทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อความโปร่ งใส ทาธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
มีการแก้ไขปั ญหาหรื อผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ฯลฯ
4. สื่ อสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความร่ วมมือในการทางานร่ วมกัน เช่น สื่ อสารถึง
ความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้องมีการปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-process) เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า/ผูบ้ ริ โภค สังคม ฯลฯ
5. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิ CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความ
ร่ วมมือทัว่ ทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่ วมคิด ร่ วมทา การทางานจะได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6. สร้างองค์กรแห่ งความสุข (Happy Workplace) เป็ นแนวคิดหลักที่มุ่งการดาเนิ นงานกับกลุ่มเป้ าหมาย
หลักคือ “คนทางาน” Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้ าหมายและ
ให้ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะนาพาองค์กรไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็ นหลัก)
โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการชีวิตให้มีความสุ ข
อย่างยัง่ ยืน สร้ างทัศ นคติ บ วกต่ อ มุ ม มองในการด าเนิ น ชี วิต การอยู่ร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น การรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม เป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป ยกตัวอย่าง เช่น Happy Soul และ
Happy Body เป็ นต้น
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1. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนิ นชีวิต เพราะเชื่อว่าหลักธรรมคา
สอนของศาสนาเป็ นสิ่ งที่จะช่วยการดาเนิ นชี วิตของทุกคนให้ดาเนิ นไปในเส้นทางที่ ดีได้ ทาให้ทุกคนมีสติ
มีสมาธิในการทางาน สามารถรับมือกับปั ญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็ นคนดี คิดดี ทาดี
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2. Happy Body (สุ ขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์มีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปั ญหาที่จะเข้ามาได้เป็ นอย่างดี
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9.2 เปิ ดเผยนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน (anti – corruption)
บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยยึด หลักธรรมาภิ
บาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทางธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรมด้วยคุณภาพที่ ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความมุ่งมัน่ ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และกาหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มี
การเรี ยกรั บ หรื อ ยิน ยอมที่ จะรั บ เงิ น สิ่ งของ หรื อ ผลประโยชน์ ใดๆ จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ กับ บริ ษ ัท ฯ รวมทั้งไม่
ดาเนิ นการ หรื อกระทาการใดๆ ที่ เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับสิ นบน เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อ
บริ ษทั ฯ ต่อตนเองหรื อบริ วาร ซึ่งกาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั และได้ยดึ ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอดดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่เรี ยก ให้ หรื อยินยอมที่จะรับเงินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั
2. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่ มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
3. ดาเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่ งของ หรื อเงินจากลูกค้า หรื อคู่คา้ เพราะจะทา
ให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรื อของกานัลที่ มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณี นิยม เช่นเดี ยวกับการมอบให้แก่ ลูกค้าของบริ ษทั
ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินยั ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ ปฏิ เสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ยโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนมายังกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ในกรณี พบ
เหตุการณ์ การกระทาที่ส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริ ษทั ฯได้กาหนดกระบวนการ
ดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน และมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนไว้ในจรรณาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งสามท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ใน
เรื่ องขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ และ
การสื่ อสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็ นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ และ
สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่ อง
การทาธุ รกรรมกับ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ บุ คคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั มี ระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน และได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัด
จ้างจากบริ ษทั ภายนอก (Outsource) ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ บริ ษทั ที่ปรึ กษาได้สุ่มทดสอบรายการและประเมินความมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบควบคุมภายในที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั เพื่อทาหน้าที่ สอดส่ องดู แลระบบการควบคุ ม
ภายใน และตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ และทาหน้าที่ประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
สอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงาน และการกากับดูแลการ
ปฏิ บตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย เพื่อให้มีความ
มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือให้งบการเงิน คือ บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด เป็ น
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในปี 2561 สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ นายโกศล แย้มลีมูล ปฏิ บัติงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบตั ิได้ในสภาวะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่ องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซับซ้อน และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดาเนินงาน ซึ่งอาจกระทาโดยบุคคลภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ได้”
การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยการประเมินและปรับปรุ ง
ประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพของงานบริ การตรวจสอบภายในของ แต่ละปี มีจานวน
ค่อนข้างสูง และการตรวจสอบที่ผา่ นมาทาให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่ทาให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และเป็ นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู ้ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติของบุคลากรให้เป็ นไปทางที่ดีข้ ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบตั ิงานได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จึงขอที่ประชุมอนุมตั ิให้แต่งตั้งนางสาวสุ ภาพร บัณฑิต ทาหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน สังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
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11. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2559, 2560 และ 2561 และบริ ษ ัทมี การท ารายการกับ บุ คคล หรื อ กิ จการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งต่ างๆ โดย
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทารายการกับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทารายการกับบริ ษทั ที่
เกี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ ง มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารร่ วมกัน รายการดังกล่ าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะ
ความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิจิตร คาภูมี ตั้งแต่ เดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 ถึง เดื อน
กุมภาพันธ์ ปี 2558
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วันจด
ชาระบัญชี
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิ ชสุ ธา ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
ถึง วันจดชาระบัญชี
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ปี 2559
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน
- บริ ษทั ฯจดเลิกกิจการ เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2559
- บริ ษทั ฯ จดชาระบัญชี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บริ ษ ัท กรี น พลัส แอทเซส จ ากัด - มีกรรมการร่ วมกัน คื อ นายวิจิตร คาภูมี ตั้งแต่ เดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 ถึ งเดื อน
(ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด )
เมษายน ปี 2558
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึง 20
ธันวาคม 2561
- มี กรรมการร่ วมกัน คื อ นายสนั่น ศิ ริพ นิ ชสุ ธา ตั้งแต่ เดื อน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึ ง
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคื อ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึ ง 20
ธันวาคม 2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม
2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20
ธันวาคม 2561
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ัท บริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วน 99.99%ของทุ น จดทะเบี ยน
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- บริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวตามมติกรรมการบริ ษทั วันที่ 12 พฤศจิ กายน
2561
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บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายสนั่น ศิ ริพ นิ ช สุ ธา ตั้งแต่เดื อ น มี น าคม 2558 ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิถุนายน ปี 2560 ถึ ง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกัน คื อ พล.ต.ต.สหัส ชัย อิ นทรสุ ข ศรี ตั้งแต่เดื อน มี น าคม 2559 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั
- มี ก รรมการร่ วมกัน คื อ นายพิ พ ทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่ เดื อ น มิ ถุน ายน 2560 ถึ ง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

- มีกรรมการร่ วมกันคื อ นายประที ป อนันตโชติ ตั้งแต่เดื อน พฤศจิ กายน 2560 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน พฤศจิ กายน 2560
ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด

- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายประที ป อนัน ตโชติ ตั้ง แต่ เดื อ น มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปั จจุบนั
- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายพิ พ ัท ธ์ วิ ริ ย ะเมตตากุ ล ตั้ง แต่ เดื อ น มิ ถุ น ายน 2561
ถึงปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื่องจากอานาจบริ หารเป็ นของบริ ษทั
- บริ ษทั ถือหุน้ 29.40% ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั
- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายพิ พ ัท ธ์ วิริ ย ะเมตตากุล ตั้ง แต่ เดื อ น ตุ ล าคม 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคื อ พล.ต.ต.สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื่องจากอานาจบริ หารเป็ นของบริ ษทั
- บริ ษทั ถือหุน้ 49% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด

ถือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด

บริ ษทั แอสโทเนอร์จี โซลาร์ (ไทย
แลนด์) จากัด

ถือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

11.1 รายการระหว่ างกันในปี 2561 และ 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2561
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

2,392

-

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

234

240

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ร า ค า ทุ น บ ว ก
กาไรส่วนเพิ่ม

100

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
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2. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2561
2560
ร า ย ไ ด้ ,ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ,ที่ มี
สาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

-

7

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

2,021

2,016

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

323

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เห ม าะส มเนื่ องจากเป็ น รายการ
ค่ าบริ ก ารตามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลง
ทางการค้าปกติ และเป็ นราคาซึ่ งไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ที่ ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

3. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

600

351

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

1,740

120

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน

หน้าที่ 85
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4. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

2,204

-

5. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

2,486

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

60

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน

6. รายการระหว่ างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด กับ บริษัท เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

800

120

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ราคาตลาด

800

120

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ มี
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
หน้าที่ 86
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7. รายการระหว่ างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด กับ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

200

-

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ราคาตลาด

200

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ มี
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

8. รายการระหว่ างบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

114

-

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

114

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

9. รายการระหว่ างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

1,684

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด
หน้าที่ 87
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10. รายการระหว่ างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด กับ บริษัท แอสโทเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
2561
2560
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

990

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบั น การเงิ น แต่
อย่างใด

11.2 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกัน ดังนี้
1) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็ นธุ รกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ท้ งั นี้ โดยคานึ งถึงเหตุผล
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเที ยบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกได้
และต้องดาเนินการตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุ รกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสิ นค้าการ
ให้บริ การ การซื้อสิ นค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิได้
เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชาระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษทั ทา
กับบุคคลอื่นหรื อตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณี ที่
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มี
อานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณี เช่นนี้ กรรมการผูจ้ ดั การจะเข้า
ร่ วมประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นธุ รกรรมการค้าปกติ อาทิ การขายสิ นค้าที่ ไม่เกิ น 20 ล้านบาท ต่อ
รายการเมื่อกรรมการผูจ้ ดั การได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้วให้
กรรมการผูจ้ ดั การดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
11.3 นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบได้กบั ราคาที่เกิ ด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อให้ปฏิบตั ิไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทา
รายการด้วย เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้ง นี้ หากมี ร ายการระหว่างกัน ของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย (ถ้ามี ) เกิ ด ขึ้ น กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูใ้ ห้ความเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
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ในการพิ จารณารายการระหว่างกัน ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท จะได้ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระหรื อผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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12.ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน

ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว

2559

2560

439,705.00
(115,079.00)
(119,578.00)
734,404.00
28,793.00
705,611.00
1,149,760.00
715,020.00

53,057.00
(58,194.00)
(58,194.00)
667,752.00
18,653.00
649,099.00
1,149,760.00
715,020.00

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนกาไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

9.74%
-24.15%
-14.74%
230.34
16.87
0.04

ข้ อมูลต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
มูลค่าหุน้ ทางบัญชี

(0.18)
1.00
1.03

(หน่ วย : พันบาท)
2561
161,888.00
2,048.00
1,257.00
1,130,785.00
271,029.00
859,693.00
818,025.00
818,025.00

11.34%
-109.68%
-8.29%
2,446.61
164.58
0.03

25.18%
0.78%
0.76%
649.41
64.74
0.36

(0.079)
1.00
0.92

(0.003)
1.00
1.05
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่ วย : พันบาท
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

ปี 2559
25.62
12.92
51.93
7.03
10.14
1.58
230.34
21.64
16.87
220.50

ปี 2560
26.26
13.54
4.82
75.68
0.14
0.12
2,446.61
2.22
164.58
2,357.71

ปี 2561
3.17
1.64
3.36
108.53
0.21
0.56
649.41
5.64
64.74
693.19

9.74%
-24.15%
-15.14%

11.34%
-109.68%
-8.34%

25.18%
0.78%
-0.37%

-14.74%
0.59

-8.29%
0.08

0.76%
0.18

0.04
-24.95

0.03
-1076.67

0.36
1.42

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILTY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม ประกอบกับใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดง
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน
ทัว่ ไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้ทา
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ได้จดั ทาและเปิ ดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
.................................................... ....................................................
(นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
(พล.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ 98

รายงานประจาปี 2561

รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิ สระซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
จานวนครั้ง
1. นายสมควร มูสิกอินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2/5

2. นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายแยพ

คิม แยม

กรรมการตรวจสอบ

3/5

หมายเหตุ : นายสมควร มูสิกอินทร์ ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561
และนายแยพ คิม แยม เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2561
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริ ษทั ฯมี การกากับดู แลกิ จการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มเพื่อพิจารณาและ ให้ขอ้ คิดเห็ นในเรื่ องที่ สาคัญร่ วมกับฝ่ ายบริ ห าร
ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2561 ซึ่ งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารและผู ้สอบบัญชี เข้าร่ วมหารื อในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน
ก่ อ นที่ จะให้ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น รายการปรั บ ปรุ งบัญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ น อย่างมี
สาระสาคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับการรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชี และการเงินของบริ ษทั ว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จดั ทาขึ้นโดย
ถูกต้องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
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การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้ รวจสอบภายในเป็ นประจาทุก 2ไตรมาส ตามแผนงานที่ได้
อนุมตั ิซ่ ึงครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษทั และได้ให้ขอ้ แนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ ได้พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ แผนการตรวจสอบประจาปี ของผู ้
ตรวจสอบภายใน ที่จดั ทาขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯและครอบคลุมบริ ษทั ย่อยมีการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้ส อดคล้อ งกับ ความเสี่ ย งที่ เปลี่ ย นแปลงไป ตลอดจนติ ด ตามความคื บ หน้าของการปฏิ บัติ ง านตามแผน
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิ ทธิผล การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกบั ฝ่ าย
บริ หารและผูส้ อบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management)ที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผลโดยได้ทบทวนปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
บริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ได้ส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานทุ กระดับ มี จิต ส านึ กในจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรมอย่าง
สม่าเสมอ สร้างความตระหนักรู ้ในเรื่ องการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมและค่านิ ยม
ขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการ
ปฏิ บัติ ที่ ดี แ ละกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ อัน มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งระบบการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบอย่าง
สม่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2561 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบจานวนรวม 4 ครั้ง
การสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริ ษ ัท ฯ เกี่ ยวกับการปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
กฎระเบี ย บของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริ ษทั มีไว้กบั
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายและข้อกาหนด
ดังกล่าว
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การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่ วยงานเกี่ ยวข้องอื่นๆ ที่ กาหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานงานบัญชี และการเงินว่ารายการทางการค้าหรื อ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริ ษทั ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมทั้งรายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิ ดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ มีขนาดใหญ่หรื อมูลค่าสู ง ๆ
ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯที่ได้พิจารณานั้น บริ ษทั ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมิ นความเป็ นอิสระและผลการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัดในปี 2561 ซึ่ งได้ให้บริ การสอบบัญชีต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 และเห็นว่าผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
สาหรับปี 2562 บริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรายใหม่ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์
วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบี ยนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิ โรจ ศิ ริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบี ยน
เลขที่ 5113 แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2562 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ประจาปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั และงบการเงินรวม เป็ นจานวนเงินรวม 2,000,000.- บาท
ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ทาให้เชื่ อได้ว่าบริ ษทั มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงิ น
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความ
เป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีขอ้ จากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือทั้งจากผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูท้ ี่
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เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่าง
เท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร มูสิกอินทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่ ม บ ริ ษั ท ”) และข อ งเฉ พ าะบ ริ ษั ท กรี น รี ซ อ ร์ ส เซ ส จ ากั ด (ม ห าช น ) (“บ ริ ษั ท ”) ซึ่ งป ระก อ บ ด้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม แล ะงบ ก าไรข าด ทุ น เบ็ ด เส ร็ จเฉ พ าะกิ จการ งบ แ ส ด งการเป ลี่ ยน แ ป ล งส่ วน ข อ งผู ้ ถื อ หุ ้ น รวม แล ะ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู ้ ถื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดาเนินงานรวม และผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติตามความรั บผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ กาหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข ้าพเจ้าได้รับ เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ างๆ ที่ มี นัยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่ อไปนี้
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การซื้อธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11, 16 และข้อ 33 ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อสิ นทรัพย์ที่
เป็ นโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นธุรกิจกลุ่มพลังงานจากกลุ่มกิจการหลายรายซึ่ งมีความแตกต่างจากธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริ ษทั ที่ เป็ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์จากการซื้ อกิ จการดังกล่าวส่ งผลให้มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริ ษทั
เพิ่มขึ้น จานวน 591.07 ล้านบาทซึ่ งการบันทึ กบัญชี ซ้ื อกิ จการดังกล่าวมีความแตกต่างจากเดิมและมีความซับซ้อนในเรื่ อง
ของสัญญาภาระผูกพันและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องทาความเข้าใจใน
เรื่ องดังกล่าวและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผลเกี่ยวกับการซื้ อทรัพย์สินดังกล่าวว่ามีเนื้ อหาสาคัญว่าเป็ นการซื้อทรัพย์สิน
หรื อซื้ อธุรกิจและเรื่ องดังกล่าวมีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานในธุรกิจใหม่สาหรับกลุ่มกิจการทาให้กลุ่มบริ ษทั ต้องทาการ
ประเมินหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา ข้าพเจ้าจึ งพิจารณาว่าการบันทึ กบัญชีเกี่ ยวกับการซื้ อกิจการเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการโดยได้ใช้วธิ ีตรวจสอบดังนี้
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เนื้อหาสาคัญในการซื้อกิจการและหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 สอบถามฝ่ ายบริ หารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการทารายการในการซื้อกิจการ
 อ่านสัญ ญาซื้ อขาย,การโอนกิ จการและข้อกาหนดต่างๆที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงรายงานการวิเคราะห์ การซื้ อกิ จการที่
กิจการนามาใช้พร้อมอ่านรายงานการประชุมที่มีมติพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
 ประเมินดุลยพินิจสาคัญของผูบ้ ริ หารที่ใช้ในการตัดสิ นใจลงทุ นในธุรกิจพลังงานและลักษณะการได้มา
 สอบทานรายงานการประเมินราคาสิ นทรัพย์ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ และสอบทานรายงานที่ปรึ กษาทางการเงิน
ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานและวิธีการวัดมูลค่าที่นามาใช้
 ประเมินความเหมาะสมขอการนาข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาใช้ของผูบ้ ริ หารในการประกอบการวัดมูลค่าของหุ ้นที่
จ่ายซื้อ
 เข้าตรวจสอบที่ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อทาความเข้าใจในกระบวนการผลิตและขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลหน่วยที่ผลิตได้ที่นามาคานวณรายได้
 สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
การรับรู้รายได้ จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จานวน 40.57 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อธุรกิจพลังงานตามที่กล่าวในวรรคก่อน
โดยการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเป็ นไปตามเงือนไขและสัญญาที่ ทากับคู่สัญญาหลายราย ซึ่ งมีลกั ษณะที่ มีความซับซ้อนและมี
เงื่ อนไขข้อผูกพันหลายอย่าง ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงการรับรู ้รายการที่ เกี่ ยวข้องกับ
สัญญาว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าโดย
ได้ใช้วธิ ีตรวจสอบดังนี้
 สอบถามผูบ้ ริ หารถึงลักษณะการดาเนิ นงานธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อทาความเข้าใจ
ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้อง
 อ่านสัญญาและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจสาระสาคัญในสัญญา
 ประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของการรับรู ้รายการบัญชีที่ใช้
 สุ่มทดสอบรายการบันทึกบัญชีกบั หลักฐานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
 สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะ
ได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่ม บริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่า มี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
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สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ ผูบ้ ริ ห ารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ ห าร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อ มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ให้
มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บัติ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

ชื่ อ-สกุล
1.นายชัยสิ ทธิ์
วิริยะเมตตากุล

อายุ
(ปี )
69

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่ น 2511

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
1.นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
– บุตรชาย

-หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการบริ หารเมือง
(ผูน้ าเมือง รุ่ น 3)
- หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วม
เอกชน (วปรอ.4414)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 15 (2557)
-หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Though
Effective Communication”
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กร”
2. พล.ต.ต.สหัสชัย
อินทรสุขศรี

70

-วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็ นกรรมการ รุ่ นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปี 2541 – ปัจจุบนั
ปี 2545 – ปัจจุบนั

(หมายเหตุ : ข้อมูล
สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน
818,024,729 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2561)

ไม่มี

บริษทั

-ประธานกรรมการบริ ษทั
-ประธานกรรมการบริ หาร
-รองประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั
-กรรมการ
-กรรมการ/กรรมการบริ หาร
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
-บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ปัจจุบนั

-รองประธานกรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปัจจุบนั

- บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

2556

-กรรมการผูจ้ ดั การ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปี 2546 – ปัจจุบนั

4.15

ตาแหน่ ง

-บมจ.เชียงใหม่รามธุ รกิจการแพทย์
-บจก.โรงพยาบาลเสรี รักษ์
-บจก.สิ นแพทย์
-บจก.แพทย์ปัญญา
-บจก.วิภารามแหลมฉบัง
-บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค
-บจก.ปริ๊ นส์ตนั๋ พาร์ ค สวีท
-บจก.เทพารักษ์พฒั นาการ
-บจก.ทิพยบดินทร์
-บจก.เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย)
-บจก.ศิคริ นทร์

-บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 108

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

62

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ น
กรรมการ รุ่ นที่ 132/2016 จากสมาคมส่ ง เสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-ผูบ้ งั คับกองการเงิน

-สานักงานตารวจแห่ งชาติ

2535
2533

-รองผูบ้ งั คับการกองการเงิน
-รองผูก้ ากับ (ทาหน้าที่
ปฏิบตั ิการ)
-สารวัตรแผนกงบประมาณ
-รองสารวัตรแผนก
งบประมาณ

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

-รองประธานกรรมการบริ ษทั
-รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร/รองประธานกรรมการฯ
-ประธานกรรมการการลงทุน
-กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
-รองประธานกรรมการบริ ษทั
-กรรมการการลงทุน
-กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การสาขา สาขาศรี
นคริ นทร์ – เทพารักษ์
-ผูจ้ ดั การสาขา บางใหญ่
-ผูจ้ ดั การสาขา สวนพลู

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปัจจุบนั
24 ก.พ. 2560

ก.ค. 59 – ปัจจุบนั
ก.ย. 2558 - ปั จจุบนั
2557-2558
2550-2556
2542-2549
2538-2541

4.นางภวัญญา
กฤตชาติ

70

-บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

2542

2527
2524
3.นายประทีป
อนันตโชติ

ตาแหน่ ง

15 พ.ค. 61 - ปั จจุบนั -กรรมการบริ หาร
24 ก.พ. 2560 - -กรรมการอิสระและประธาน
2561
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ.เอเชี ย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

หน้าที่ 109

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
7 ก.ค. 2559 -2561

5.นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล

35

ปริ ญญาตรี Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็ นกรรมการ รุ่ นที่ 142/2017 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

6.นายสมควร
มูสิกอินทร์

71

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.146

ไม่มี

( ห ม า ย เ ห ตุ :
ข้ อ มู ล สั ด ส่ ว น
การถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษั ท ด้ ว ยทุ น
จ ด ท ะ เ บี ย น
8 1 8 ,024 ,7 2 9
บาทณ 31
ธันวาคม 2561)

ไม่มี

บริษทั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

5 ก.พ. 2558 –
7 ก.ค. 2559

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2552 – 2556

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์

2551 – 2555
2550 – 2551

-กรรมการ
- ที่ปรึ กษา

- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
- บมจ. ที แอล เมแนจเม้นท์

26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั -ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
24 ก.พ. 2560 –
ปัจจุบนั

ไม่มี

ตาแหน่ ง

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการการลงทุน

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

ปี 2551 – ปัจจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั 18 ทาวเวอร์ จากัด

ปี 2547 – ปัจจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จากัด

15 พ.ค.61 – ปั จจุบนั -กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2514 – ปั จจุบนั
-ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2547 – ปั จจุบนั
-กรรมการตรวจสอบ

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
-ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
-บมจ. ซี ฟโก้

หน้าที่ 110

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล
7.นายวิรัติ
จันทร์ศิริวฒั นา

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

24 ก.พ. 2560ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ก.ค. 2559 - ปั จจุบนั -กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2559 – ปั จจุบนั -ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ก.ย. 2558 – ปั จจุบนั -ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
13 ก.พ. 2558 – -กรรมการอิสระและ
7 ก.ค. 2559
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2553 – 2555

- กรรมการ

-สมาคมนิ สิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 – 2557

- ประธาน

- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง

2555 – 2557

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
แผนพัฒนาองค์กร

- การไฟฟ้านครหลวง

2554 – 2556

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อสาร

-การไฟฟ้านครหลวง

2552 – 2554

- นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ
(ด้านบริ การจัดการระบบ
จาหน่าย)

-การไฟฟ้านครหลวง

หน้าที่ 111

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2550 – 2552

- นักบริ หาร 11 ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายจัดการยานพาหนะและ
เครื่ องกล
- นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ระบบสื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์
- นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการ
กองระบบสื่ อสารฝ่ าย
บารุ งรักษาระบบไฟฟ้า

-การไฟฟ้านครหลวง

26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั -กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

24 ก.พ. 2560 –
เม.ษ 2561

-กรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปี 2558 – ปั จจุบนั

-กรรมการ

-การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนี ย ,
Amitra Expert SRL
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2548 – 2550

2542 – 2548

8.นายแยพ คิม แยม

9.นายไต้ ชอง อี
(Mr.Tai Chong Yih)

55

58

-สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิ งคโปร์ ประกาศนี ยบัตร
วิศวกรรมไฟฟ้า

ไม่มี

-ปริ ญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
8.56
(หมายเหตุ : ข้อมูล
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า
มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ น 818,024,729 บาท
กรรมการ รุ่ นที่ 54/2006 จากสมาคมส่ ง เสริ มสถาบั น ณ วันที่ 31
กรรมการบริ ษทั ไทย
ธันวาคม 2561)

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
-กรรมการ
ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 -ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2552 – มิ.ย. 2559

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั

-การไฟฟ้านครหลวง

- การไฟฟ้านครหลวง

-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ า

ม.ค. 2546 – ปั จจุบนั -กรรมการ

-บมจ. ถิรไทย จากัด

ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 -ที่ปรึ กษา

-บจก. บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) , (Bina Puri
Thailand)
หน้าที่ 112

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552 -ที่ปรึ กษา

บริษทั
-บจก. บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) , (Bina Puri
Thailand)

เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 -กรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
-บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550 -Country Head
-RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย
มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545 -ที่ปรึ กษาด้านธุรกิจ
-Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย
ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545 -ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd
ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544 -กรรมการผูจ้ ดั การ
- London Forfaiting Asia Pacific Ltd
พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541 -รองประธานอาวุโส
-Cathay Trust Company Ltd
ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538 -ผูช้ ่วยรองประธาน
-Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd
ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537 -ผูจ้ ดั การ
10.นายสิ น เอกวิศาล

75

-ปริ ญญาโท M.Ec. (ทุนโคลัมเบีย) มหาวิทยาลัย ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ก.พ 2559 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและ
(ลาออก 26 เม.ย. 61) กรรมการตรวจสอบ
-ประธานบริ หารความเสี่ ยง
2557 – ปั จจุบนั
- ประธาน

-United Malayan Banking Corp Bhd
- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

- บริ ษทั ฐานมัน่ คงกรุ๊ ป จากัด

2556 – ปั จจุบนั

- ที่ปรึ กษา
- ที่ปรึ กษา

- บริ ษทั โรงแรมป่ าตองพารากอน จากัด
- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ชโย จากัด

เม.ย. 2553 – 2554

- คณะอนุกรรมาธิการ

- ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
หน้าที่ 113

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
- ที่ปรึ กษา
- ประธานกรรมการ

บริษทั
- บริ ษทั วัฒนโสภณ จากัด
- บริ ษทั ทรัพย์เซฟอพาร์ ตเม้นท์ จากัด

ม.ค. 2549 – ปั จจุบนั - ที่ปรึ กษาทางการเงิน
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน

- บริ ษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จากัด
- บริ ษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จากัด

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552 - ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ

- บจก. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551 - ประธานคณะกรรมการ
จัดการ/กรรมการ

- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด

มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548 - กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

- บรรษัท บริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544 - กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

2524 – 2530

- รองผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการ
สาขา และผูจ้ ดั การสานัก
ถนนเสื อป่ า

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2520 – 2523

- ผช.ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ (สิ นเชื่ อ)

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2519 – 2520

- หัวหน้าส่ วนส่ งเสริ มธุรกิจ - ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
(วิเคราะห์และพิจารณาบริ การ
ใหม่) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
หน้าที่ 114

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

59

- University of California, Berkeley International Business
Development Program
- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

2517 – 2519

- หัวหน้าส่ วนพัฒนาธุรกิจ
(สิ นเชื่อ) ฝ่ ายการธนาคาร
(ภายในประเทศ)

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2515

- ส่ วนการพนักงาน ฝ่ ายธุรการ

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

- เศรษฐกร

- กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี

-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-กรรมการการลงทุน
-กรรมการ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2531 – ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บจก. สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ต
- บจก. สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
- บจก. เกรท กรี นเวย์

2557

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ซันวูด้ อินดัสทรี ส์

2555

- ประธานหลักสูตรพัฒนา
สัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร

- กรมกิจการพลเรื อนทหารบก

2551

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บจก.งานละเมียด การบันเทิง

2509 – 2512
11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ตาแหน่ ง

24 ก.พ. 2560 –
เม.ย 2561
(ลาออก 27 เม.ย.61)
2558 - ปัจจุบนั

หน้าที่ 115

รายงานประจาปี 2561
ชื่ อ-สกุล
12.นางธนิดา
อินทจักร์

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิการศึกษา
-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

-บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
-หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559

13.นางภัทรยล
วรรธนะสาร

14.นายชินพันธ์
ปิ ยะศิริพงศ์

57

51

-บริ หารธรุ กิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

-ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

ก.ค.2560 - ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชี
และการเงิน
2556 – ส.ค. 60 -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบัญชีและการเงิน
ก.ค. 59 - มี.ค. 60
-กรรมการการลงทุน
ก.ย. 58 - มี.ค. 60
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2549-2555
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

ก.ค.2560– ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารทรัพยากรบุคคล
2559 - ส.ค. 2559 -ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สาย
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
2555 – ก.ค. 2559 -ฝ่ ายเลขานุการธนาคาร
2537 – 2540
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาเชี ยงใหม่
2535 – 2537
-หัวหน้าส่ วนจัดสรรเงิน
2527 – 2535
-รองหัวหน้าส่ วนตลาดเงิน
พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 -ผูจ้ ดั การสานักเลขานุการ
พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 -ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

ก.ค.2560 - ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-ก.ค. 2560 -ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 – 2559
-ผูจ้ ดั การแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บ. พรรพี การบัญชี

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
-บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ
-บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป
-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์
ปอร์ต (ไทยแลนด์)

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
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ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553-2556

-ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนธุ รกิจ
อุปกรณ์เครื อข่ายไร้สาย
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การหลังการ
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2549 – 2553
2539 – 2549
2537-2539

15.นางสุกญั ญา
ขันกาเหนิด

37

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2ก.ค.2560-ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
2558 – 2560
-ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ
2556-2557
2555-2556
2546-2555

16.นายนาวิน
ทองหญีต

42

-เนติบณั ฑิต สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
สมัยที่ 59
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

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

บริษทั
-บจก. อาร์เอฟเอส
-บมจ.ออพติมุส (ประเทศไทย)
-บจก. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)
-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอร์ เมชัน่

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-ผูอ้ านวยการสานักงาน
เลขานุการผูบ้ ริ หาร
-Sale Executive
-เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส

-บจก.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

-ผูอ้ านวยการฝ่ าย สานักกฎหมาย
-ที่ปรึ กษากฎหมาย/ทนายความ
-ที่ปรึ กษากฎหมาย/ทนายความ
-กรรมการ/ทนายความ
-หัวหน้าสานักงานกฎหมาย
-กรรมการ/ทนายความ
-กรรมการ/ทนายความ
-ทนายความประจาสานักงาน

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. แนชัน่ แนล เฟอร์ นิเจอร์
-บมจ. วรลักษณ์ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี
-บริ ษทั วิคเตอร์ลอว์ จากัด
-สานักงานกฎหมายนาวินทนายความ
-บจก. สานักกฎหมายยุทธศาสตร์ธรรม
-บจก.สานักกฎหมายสุทธาธรรม
-สานักงานสุเมธที่ปรึ กษากฎหมายและ
ทนายความ

-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนี ยม
-ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
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ชื่ อ-สกุล
17. นางสาวสรัญรัตน์
สี สนั

อายุ
(ปี )
40

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (MBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.ค.2560 - ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ าย สานัก
เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปัจจุบนั
-เลขานุการบริ ษทั
2547 -2556
-เลขานุการประธานบริ หาร
2546-2547

-เลขานุการคณะทางาน
การเกษตรและสหกรณ์

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอน์ คอน
สตรัคชัน่
-สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ
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1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ การของบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้ง
ต้องให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั (หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ) มอบหมาย ดังนี้
 จัดการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practices)
 แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นให้ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องและติดตามการปฏิ บตั ิตามมติและนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ
 ให้ ค าปรึ กษาและข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ งโดยคณะกรรมการ
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
 ดูแลให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสื อจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคล บริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
 ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับ ดูแลโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
 ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
 ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ
 จัดให้มีการให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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