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ช่ือบริษัท :   บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

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

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

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

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

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

Nonthaburi Province 11120 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107548000587 
Company Registration :  0107548000587 

ผู้สอบบัญชี :   บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24  
   ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 02-105-4661 
โทรสาร : 02-026-3760 

 AUDITORS  KARIN AUDIT CO.,LTD 
72 CAT Telecom Tower, Floor24, Thailand 
Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok. 
Tel. (662) 105-4661 
Fax. (662) 026-3760 

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

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

 

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

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

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

ทุนเรียกช าระแล้ว :   818,024,729.00 บาท 
Paid-up Share Capital :   818,024,729.00 baht 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
          (หน่วย : พนับาท) 
                               2560            2561       2562 
ข้อมูลทางการเงนิ 
รายไดร้วม            53,057.00    161,888.00 129,939.00 
ก าไรขั้นตน้            6,019.00      40,770.00   55,962.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ         (58,194.00)        1,257.00   12,434.00 
สินทรัพยร์วม         667,752.00 1,130,785.00       1,079,698.00 
หน้ีสินรวม              18,653.00    271,029.00 230,624.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         649,099.00    859,693.00 849,074.00 
ทุนจดทะเบียน      1,149,760.00    818,025.00 818,025.00 
ทุนช าระแล้ว            715,020.00    818,025.00 818,025.00 
 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ(%)           11.34%    25.18%  43.07% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)          -8.34%     0.37%  0.53% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)          -8.29%     0.76%  2.19% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)        2,446.61    649.41  655.86 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)                 164.58      64.74  79.35 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)             0.03        0.36  0.31 
 
ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้            (0.079)     (0.003) 0.005 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท)                  1.00        1.00  1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี                   0.92        1.05  1.04 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั 
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เรียน ท่านผูถื้อหุน้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในกิจการของบริษทัทุกท่าน 

ในปี 2562 จากการด าเนินงานธุรกิจในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วมปี 2562 และ 2561 
จ านวน 129.94  และ 161.89  ลา้นบาท ลดลงจ านวน 31.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.74 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนใน
ช่วงเวลาเดียวกนั  สาเหตุเกิดจากการขายอสงัหาริมทรัพยล์ดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนธุรกิจพลงังานมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากปีก่อนซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลงทุนในปี 2561 ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจพลงังาน ช่วยสร้างรายไดแ้ละ   
ผลก าไรท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั  

การแบ่งปันผลประกอบการของบริษทัใหญ่ในปี 2562 และ  2561 บริษทัใหญ่มีผลก าไรจ านวน  4.01 และ          
ผลขาดทุนจ านวน 2.58 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัมีผลก าไรเพ่ิมจ านวน 6.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 255.43 เม่ือเทียบ
กบัผลด าเนินงานของปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั สาเหตุเกิดจากบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากธุรกิจพลงังานและค่าใชจ่้าย      
ในการด าเนินงานลดลง 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั     
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  

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

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

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

สารจากประธานกรรมการ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

“ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาธุรกิจพลังงานทางเลือกและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

 พนัธกจิ 

1. มุ่งมั่นสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด Green  & Clean Energy  Business เพื่อสร้างกระแสรายได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

2. มุ่งมัน่เป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือก และพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพและมีอตัราการเติบโต 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั 

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคก์รสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือกและพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
เนน้กระแสรายไดสู่้องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย 

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

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

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิในระยะส้ัน 

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

2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่สมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วม

ทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน 

- ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ิมพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางการด าเนินธุรกิจ 

4. ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการและ              

มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้

เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองคก์ร 

6. พฒันาความสามารถของบุคลากรเพ่ือใหท้นัต่อการเติบโตของบริษทัฯ 

7. ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  ของบริษทัฯ 
8. ส่งเสริมใหอ้งคก์รมุ่งมัน่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิระยะกลางและระยะยาว  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตดา้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย

รูปแบบธุรกิจท่ีสนใจไดแ้ก่  

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทขยะ 
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทพืชพลงังานและไม ้ 

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

 กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นหลัก และการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ บริษทัจะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยจะ
จดัการจ าหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่และลงทุนกบัพลงังานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) บริษทัจะมี
การลงทุนกบัพลงังานทางเลือกท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟกบัการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวตัต ์เป็นการสร้างความมัน่คงในรายรับของ
บริษทัในอีกกวา่ 20 ปี ใหห้ลงั และมีแผนการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัในสภาวะท่ีบริษทัก าลงัขาดทุน ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการ
ตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือถ่วงดุลกบัการสูญเสียไปแลว้ แมเ้ป็นเพียงส่ิงเลก็นอ้ยแต่ก็สามารถส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทัได ้
รวมทั้งจะเป็นการสร้างคุณลกัษณะการใชจ่้ายท่ีดีใหแ้ก่บริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

  ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan)  บริษทัจะมีการติดตั้งและขายไฟให้กบัภาคเอกชนดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความตอ้งการท่ีมากข้ึนในการผลิตไฟเพ่ือใชเ้องของภาคเอกชน และความตอ้งการใชไ้ฟท่ีมากข้ึนใน
ระดบัครัวเรือน เช่นรถพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ส่วนในแผนระยะยาว เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟให้กบัภาครัฐมีอายสุัญญาถึงกวา่   
20 ปี ทางบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและพฒันาต่อยอดธุรกิจจากผลก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด และมีปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื 

แผนงานในอนาคตเพ่ือการขยายธุรกจิของบริษัท 

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

1. โครงการร็อคเซีย หอ้งชุดจ านวน 300 หอ้ง เร่ิมโอนใหลู้กคา้ตั้งแต่ปี 2558  แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและท าเล
ท่ีตั้งโครงการท าให้การขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจึงไดป้รับปรุงห้องชุดจ านวน 225 ห้อง เพ่ือให้เช่า
และมีการรับรู้รายไดบ้างส่วนในงบการเงินประจ าปี 2561 และ 2562  

2. โครงการออริจนิส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จ านวน 371 หอ้งชุด เร่ิมโอนใหแ้ก่ลูกคา้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 
–  28 กุมภาพนัธ์ 2563  โดยโอนให้แก่ลูกคา้แลว้จ านวน 318 ห้อง  คาดการณ์วา่จะโอนอาคารชุดใหก้บัลูกคา้ได้
ทั้งหมดในปี 2564 

หมายเหตุ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจ าหน่ายและปิดโครงการท่ีมีจ านวน 2 โครงการให้เสร็จส้ิน 
ภายในปี 2564 

 ธุรกจิพลงังาน 

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

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

ในปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 
และ ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์จากผูถื้อหุ้นเดิม ท าให้บริษทัฯ  มีสัดส่วนการรับผลตอบแทนในธุรกิจพลงังาน
เพ่ิมข้ึนทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2563 บริษทัฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยืน่สมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วม

ทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน  

 ธุรกจิอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการต่างๆ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 



  
    
                                                                       รายงานประจ าปี 2562  

 

GREEN                               หนา้ท่ี  8  
 

 

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

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอกล าโพง 
และตูล้  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพ่ือใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไมต้ามค าสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการในประเทศเป็น
หลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกลูเอ้ียวศิวกิลู และนายธเนศ ดิลกศกัยวทูิร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 
30 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

 ในปี 2545 บริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”) 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ท่ีมีการใช้ช้ินส่วนท่ีท าจากไม้เป็น
ส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โตะ๊พลู (Pool Table) และโตะ๊ฟตุบอล (Soccer Table) 
เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกคา้จะน าไปจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 
(Distributor) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Agent) และผูป้ระกอบการ (Operator) ของลูกคา้อีกทอดหน่ึงภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง 

 ในเดือนธนัวาคม ปี 2547 บริษทัตกลงร่วมทุนกบั MMC โดยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 240 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10  บาท เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ฝ่ายไทยจ านวน 12.6 ลา้น
หุน้ และ MMC จ านวน 8.4 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท และไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเพ่ิม 
ท าให้บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัส้ินปี 2547 เป็นจ านวน 82.50 ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้มติลดทุนจดทะเบียนจ านวน     
40 ลา้นบาท จากเดิม 240 ลา้นบาท เหลือ 200 ลา้นบาท พร้อมทั้งไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548       
ท าให้ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMC ถือหุ้นเป็นจ านวน 13 ลา้นหุ้น และ 7 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ฝ่ายไทย และ MMCไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะน าหุ้นจ านวน 44.57 
ล้านหุ้น และจ านวน  24 ล้านหุ้น ตามล าดับ รวมเป็น  68.57 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญชี Lock up            
กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.57  ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นหุ้น) ในกรณีท่ีผูร่้วม
ทุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการขายหุ้นของตนออกจากบญัชี Lock up จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงท่ี
จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของ  ผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ายให้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้      
(240 ลา้นบาท) 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 บริษัทได้น าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนจ านวน 170 ลา้นบาท ดังกล่าวขา้งตน้ ไปซ้ือท่ีดิน
ประมาณ 4 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน และซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีกประมาณ 17 ไร่  เพ่ือรองรับการก่อสร้างในส่วนการขยายโรงงาน และ
คลงัสินคา้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และได้ท าสัญญาซ้ือตราสินคา้ “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่อท าให้
บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้
ตราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พ้ืนท่ีท่ีบริษทั
ได้รับสิทธิในการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ “Medalist”        

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  



  
    
                                                                       รายงานประจ าปี 2562  

 

GREEN                               หนา้ท่ี  9  
 

จะรวมเรียกว่า “Territory” ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัคงเป็นสิทธิของ MMC ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย 
ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกวา่ “Non-Territory”) ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่าย 
สินคา้ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน เน่ืองจากจ าหน่ายไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่ตอ้งขายผ่าน MMC ดงัเช่นใน
อดีต 
 นอกจากน้ี บริษทัไดท้ าสัญญาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) กบั MMC โดยก าหนดให้ MMC 
ช่วยท าการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจ าหน่ายเชิงรุกส าหรับเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ี Territory เช่น การส่งมอบรายช่ือ สถานท่ีติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกคา้ให้กบับริษทัการประสานงานให้บริษทัได้
ติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน Territory เป็นตน้ ซ่ึงท าให้บริษทัไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้
ดา้นการตลาด และช่วยเสริมความสามารถในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางหน่ึง 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมทั้ งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 250 ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 50 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจ านวน 40 ลา้นหุน้ และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะเสนอขายให้กบักรรมการ และพนกังานของบริษทัจ านวน 10 ลา้นหุ้น และมีมติให้น าหุ้นสามญัของบริษทั
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 116.66 
บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
 ในระหวา่งปี 2549 - 2550 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 250 
ลา้นบาท 
 ในปี 2550 บริษทั MMC ไดม้อบสิทธิการขายในส่วนของประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ให้กบัทาง
บริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสิทธิในการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดงักล่าว โดย MMC สัญญาวา่จะไม่ประกอบธุรกิจท่ี
แข่งขนักนัในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
 ในปี 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 375 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (MME-W1) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 250 ลา้นบาท 
 ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว
อ่ืน 
 ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วชิัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และพฒันา
เวบ็ไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสายโทรศพัท์ เกมส์
ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 ในปี 2553 บริษทัลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท     
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
 ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาก 375 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจากการส ารอง
ไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรุ่นท่ี 1 (MME-W1) 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.00 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอก
สถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 0.20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
2.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิงเสียง ขอ้ความ 
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ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภทในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
ของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ือง การบุกรุกท่ี
สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน 
จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ 140  ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ในปี  2556  ช่วงเดือนเมษายน  บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556  เพ่ือเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 1,025  ลา้นบาท จากเดิม  250 ลา้นบาท รวมเป็น 1,275 ลา้นบาท  โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 
1,025 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้ละ 1.00 บาท เพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

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

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

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

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

 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษัทฯ ได้เขา้ท ารายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นท่ีดินเปล่า ในเขตจังหวดั มหาสารคาม      
(หลงัร้ัวมหาวทิยาลยัมหาสารคาร) จ านวน 2 แปลง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 17  ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากบั 152,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยห้าสิบสองลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัโดยค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นวา่เพ่ือน าท่ีดินดงักล่าวไปพฒันาธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์และ
ผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคาม มีการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล จะท าให้มหาสารคาม มีความเจริญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี 
(AEC) 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทฯได้พิจารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ดิ อิมเพลส ตั้ งอยู ่              
ณ  ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม จ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว ดว้ยมูลค่าส่ิงตอบแทน 144,280,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสอง
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แสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงมีราคาประเมินอยูท่ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดร้อยห้า
สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ สาเหตุในการจ าหน่ายโครงการดงักล่าวต ่ากวา่ราคาประเมินเน่ืองจากบริษทัฯ มีความตอ้งการจะน าเงิน
ลงทุนในโครงการอ่ืนๆของบริษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหนา้ การขายชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ และตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมอีก
มาก ทางบริษทัพิจารณาแลว้ให้ด าเนินการขายโครงการออกในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสียหายต่อ
บริษทัฯ  
 ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557  เพื่อขอมติผูถื้อหุ้น
ร่วมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ด าเนินงาน ฯลฯ โดยผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามวาระต่างๆท่ี ไดข้อร่วมพิจารณา 

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

ช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกการซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงซ่ึงบริษัทได้มีการวางมัดจ าในปี 2556          
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในโครงการตกัสิลาคอนโดมิเนียม ท่ีมีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท (สองร้อย
สามสิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพฒันาและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัในปัจจุบนัสภาพ
เศรษฐกิจและตลาดอสงัหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัและมีความผนัผวน นอกจากน้ีหากบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการรับโอนท่ีดิน
ทั้ง 2 แปลงดงักล่าวไดภ้ายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 น้ี บริษทัฯ จะถูกริบมดัจ าเป็นจ านวน 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกลา้นบาท
ถว้น) ดงันั้นเพ่ือมิใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรับภาระทางการเงินจากการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมจ านวนมากในการรับโอนท่ีดิน
และเพื่อมิให้บริษทัฯ ต้องสูญเสียเงิน มดัจ า ในท่ีดินดงักล่าวการโอนขายสิทธิในเงินมดัจ า ให้แก่บุคคลอ่ืนจึงเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาโอนขายสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

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

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ธุรกิจกลุ่มพลงังาน   

ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ ธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, พลงังาน
น ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่ธุรกิจ
ดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน และมีความพยายามท าใหก้ลุ่มอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตข้ึนตามไปดว้ย 
เป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ ใหม้ากข้ึน และขยายฐานธุรกิจใหส้ามารถมีศกัยภาพในการแข่งขนัของ
ธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD (บริษทัยอ่ย)  เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน 
ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท
ถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558  
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จากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดรั้บมติจากผูถื้อหุ้นอนุมติัให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 
698,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบ
สามล้าน ส่ีแสนหกห ม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)                      
เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 
573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ้น               
สดัส่วน 2:1  ราคาขายหุน้ละ 3 บาท 

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

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

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

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

เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิไดร้ะบุวา่บริษทัฯ ตอ้งปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ(“ACD-W4”) โดยมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (“ACD-W4”) ท่ีออกใหม่ หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR/XW 
ซ่ึงไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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ในระหว่างปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ACD-W4) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 50,100 หน่วย เพ่ือซ้ือหุ้น
สามญั จ านวน 50,100 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 50,100 บาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 จ านวน 165,974,332 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

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

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

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (ACD-W2) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 16,271,015 หน่วย  เพ่ือซ้ือหุน้
สามญั จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 20,961,276 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 144,428,067 หน่วย ซ่ึงครบก าหนด
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ้น       
ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จ านวนหุน้
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ท่ีจองทั้ งหมด  166,024,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33%  ของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้ งหมด จ านวนเงินท่ีได้รับทั้ งหมด 
498,073,296 หุน้ ขอ้มูลดงักล่าว ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 ซ่ึงมีทุนช าระแลว้คิดเป็น  581,229,485  บาท 

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุน บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากเดิม      

1 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัจะน าทุนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือศึกษาขอ้มูลและแผนงานเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน  

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารส านกังาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ลขท่ี 405 

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

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

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

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

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษัทเข้าท าสัญญาวางเงินประกัน เพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงเข้าศึกษาความเป็นไปได ้

โครงการเดอะโนเบิล อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ จ านวนเงิน 35 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่าทรัพยสิ์น

โครงการ บริษทัเห็นวา่ ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 จึงไดมี้มติยกเลิกการเขา้

ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 ลา้นบาท แก่บริษทัโดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาวางประกนัโดยฝ่ายกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น 

585,496,058 บาท  

ในปี 2560 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  จากการจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559  ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ

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

บาท โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

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

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  

ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีพร้อมโอนแลว้ 1 

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

ออกเป็น 

- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหตุ     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการช าระ

หนี้สินต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 บาท 
บริษัทคาดว่าโครงการนีจ้ะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่
ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป 
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 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1.65 ลา้นบาทต่อยนิูต 

 อาคารสูง 19 ชั้น จ านวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 

 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

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

วา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ห้องชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดให้ลูกคา้ช าระเงินมดัจ าและเงิน

ดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

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

การขายโครงการดงักล่าวประมาณ 420 ลา้นบาท เหลือห้องชุดท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายทั้งหมด 120 ยูนิต ซ่ึงผูบ้ริหาร

คาดการณ์วา่จะจ าหน่ายหอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้จ านวน 276 ยูนิต รับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการประมาณ 

463 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายทั้ งหมด 95 ยูนิต ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์ว่าจะจ าหน่ายห้องชุด

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

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

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

บริษทัฯ  ขอเรียนวา่ ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

 2.  หุน้สามญัเพ่ิมทุน ท่ีจดัใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง บริษทัไดจ้ดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับจ านวน 

     170,000,000 หุน้ และยงัไม่ไดก้ าหนดสิทธิ 

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

     จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 
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4. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W3 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวร้องรับ  

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

ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

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

6.  บริษทัฯ ใชหุ้น้สามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90  

     ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเตม็จ านวน  

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

    ในคร้ังน้ี จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ท าใหบ้ริษทั 

    มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบ 

    หา้บาทถว้น) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน  2559 

ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั วา่มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์อง

นายไต ้ชองอี  มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือช่วงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซ้ือขายผ่านตลาด

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

หลักทรัพย์โดยใช้สิทธิในการแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 คร้ังสุดท้าย เป็นจ านวน

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

2. เม่ือช่วงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

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

23 มิถุนายน 2559 มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี จากการโอนหุ้นของไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั จ านวน 

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

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

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

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

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 3 รอบท่ี 

4 และรอบท่ี 5  ตามช่วงเวลาท่ีไดแ้จง้ข่าวกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ง 3 รอบยงัไม่มีผูถื้อหุ้นแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิแต่

อยา่งใด  

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                     0            หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ     165,924,232 1   หน่วย  

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                                         0             หุน้  

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 94,050,202 13.153 109,663,102 15.337 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 24,000,000 3.357 37,450,000 5.237 
3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 4,679,800 0.654 33,011,400 4.616 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 15,865,900 2.219 28,526,100 3.989 
5 UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED 32,687,500 4.572 27,467,500 3.841 
6 นายณทั  มานะสมจิตร - - 25,588,000 3.578 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.312 16,527,862 2.311 
8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 10,029,400 1.402 
9 นายชุน  เฉิน 9,029,800 1.263 9,229,800 1.290 
10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ - - 6,800,650 0.951 

 
อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN16/2560 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

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

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

 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 109,663,102 15.337 147,309,402 20.602 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 37,450,000 5.237 43,000,000 6.014 
3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 33,011,400 4.616 11,773,500 1.646 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.989 28,526,100 3.989 
5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 27,467,500 3.841 27,467,500 3.841 
6 นายณทั  มานะสมจิตร 25,588,000 3.578 28,282,828 3.956 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.311 16,427,862 2.311 
8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.402 10,029,400 1.402 
9 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.290 9,229,800 1.290 
10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ 6,800,650 0.951 6,800,650 0.951 
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุมและ
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

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

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN08/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เร่ือง ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบุรีของบริษทั เจ.อี       
โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561      
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงมีการน าเสนอวาระใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ดว้ยนั้น เดิมบริษทัเขา้ลงทุนในโครงการฯ ในรูปแบบของการซ้ือ
ทรัพยสิ์นและสิทธิในการด าเนินโครงการและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เหตุผลและความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

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

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

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

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



  
    
                                                                       รายงานประจ าปี 2562  

 

GREEN                               หนา้ท่ี  20  
 

สตัยาบนัการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (อา้งถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561เม่ือวนัท่ี    
5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอทุกประการ) 

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

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

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

 อนุมติัใหด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหก้บับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

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

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

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ ปี 2561 
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2.  ทุนจดทะเบียนบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 ทุนจดทะเบียน (บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ (บาท) 
ก่อนการเพ่ิมทุน 50,000,000 5,000,000 10 
หลงัการเพ่ิมทุน 135,000,000 13,500,000 10 
 177,000,000 17,700,000 10 

 

3. โครงสร้างการถือหุน้ 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเพิม่ทุน หลงัการเพิม่ทุน 

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

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

 

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

จากขอ้เท็จจริง การไดม้าซ่ึงหลักทรัพยข์องกิจการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล ไดแ้ก่ นายพิสุทธ์ิ 
วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผูถื้อหุ้นทั้ ง 3 ราย มิไดเ้ป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระต่อ
กนั และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนบัหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนั) จึงไม่เขา้เกณฑใ์น
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใด ทั้งน้ี โครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายไต ้ ชองอี 147,309,402 20.602
2 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 43,000,000 6.014
3 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.990
4 นายณทั  มานะสมจิตร 28,282,828 3.956
5 UOB KAY HIAN PRIVATE 27,467,500 3.841
6 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,427,862 2.298
7 ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 11,773,500 1.647
8 นายนที  พานิชีวะ 11,458,800 1.603
9 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403
10 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.291
11 พิจิตต ์   วิริยะเมตตากลุ 7,000,000 0.979
12 นายฤาเดช  คุณยศยิ่ง 6,800,650 0.951
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 367,471,721 51.393

715,020,835 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

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

818,024,729 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
หลังกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่13  มนีาคม  2560                       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุมและ
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561 บริษทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 โดยมีวาระท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

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

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

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

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

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

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

    
สรุปสาระส าคญัของการเข้าลงทุน 

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACDE)  ประสงคจ์ะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จ านวนเงินลงทุน

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

1. บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั   : (ACDE) 

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

มรีายละเอยีดดงันี ้

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

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

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

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

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

วนัท่ีเกิดรายการ   : 20 ธนัวาคม 2561 

ผูข้าย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ    : นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ 

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

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

เหตุการณ์และพฒันาการทีส่ าคญัในปี 2562 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยมีวาระท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี 

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

2. การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 และขอ้ 21 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีมีการแกไ้ข ที่ประชุม       
ผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

3. การขอสัตยาบันการจ าหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จ ากัด)  ตามมาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทัยอ่ย

ของบริษทั คือ บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากัด (“GPA”)  (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ านวน 

3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกุล ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือ
หุ้นดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

11/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561)  ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั SK1 จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อา้งถึง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 
4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติใหด้ าเนินการเจรจากบัผูเ้สนอขายเน่ืองจากการวเิคราะห์มูลคา่ความเหมาะสมของการ
เขา้ซ้ือหุน้ ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้ไดใ้นราคา Carrying cost  เท่ากบัร้อยละ 6.5 จ านวนเงิน 52.84 ลา้นบาท และ เม่ือวนัท่ี 
9 สิงหาคม 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญั จ านวน 196,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.6 เป็นจ านวนเงิน 23.16 ลา้นบาท ส่งผลให้
บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ใน
บริษทัยอ่ย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1.74 ลา้นบาท (ตามหนงัสือออก GREEN23/2562 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562) 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติขายบริษทัยอ่ย คือ 
บริษทั เจ อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดัโดยการจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท ให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
และบริษทัมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จ านวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดแลว้ทั้งจ านวน 

 อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN31/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เร่ืองแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใน
การท ารายการระหวา่งกนั กรณีซ้ือหุน้กูมี้ประกนัของ บริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี            พ.ศ.2564 
ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั
การเขา้ด ารายการซ้ือหุน้กูมี้ประกนัของ บริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิ
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จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 99,999,900 12.225
2 นายไต ้ ชองอี 73,429,424 8.976
3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 70,900,261 8.667
4 นายพิจิตต ์ วิริยะเมตตากลุ 56,632,700 6.923
5 นายพิชิต  วิริยะเมตตากลุ 52,150,000 6.375
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 31,580,600 3.861
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,138,000 1.973
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682
10 นายเสง่ียม  ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.499
11 ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 11,274,500 1.378
12 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.226
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 350,688,016 42.870

818,024,729 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 105,070,000 12.844
2 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 74,032,261 9.050
3 นายไต ้ ชองอี 70,029,724 8.561
4 นายพิชิต  วิริยะเมตตากลุ 62,199,500 7.604
5 นายพิจิตต ์วิริยะเมตตากลุ 60,673,400 7.417
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 35,062,100 4.286
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,338,000 1.997
9 UOB KAY HIAN PRIVATE 14,250,330 1.742
10 นายเสง่ียม  ศิริพนิชสุธา 12,265,100 1.499
11 THE BANK OF NEW YORK 12,178,600 1.489
12 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.226
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 326,712,686 39.939

818,024,729 100

รำยช่ือผู้ถือหุ้น
หลังกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

ล ำดับที่

ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไถ่ถอน มีอาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู ้มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน ไม่
เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท ารายการ บริษทั จะไดรั้บดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจ านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และบริษทัจะไดรั้บดอกเบ้ียรวมทั้งส้ินเป็น
จ านวนเงิน  1,268,750 บาท  (มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1.59  ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA)) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ เปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัแต่ประการใด โดย
มีรายละเอียดดงัตารางการเปรียบเทียบดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2561                                        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 

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

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

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

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

  ในช่วงปี 2561  และ 2562 บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าของโครงการร็อคเซียคอนโด จ.มหาสารคาม 
ประมาณ 8.73  ลา้นบาทและ 10.25 ลา้นบาทตามล าดบั 

                   2     บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เข้าลงทุนใน บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (เป็นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สร้าง
คอนโด ภายใตช่ื้อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2)  ดว้ยเงินลงทุน 160  ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2559 บริษทัไดเ้ขา้ท ารายการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของโอริน โดยไดรั้บโอนหุ้นสามญัจ านวน 150,000 หุ้นและช าระ
เงินค่าซ้ือขายตามสญัญาใหแ้ก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ัง
ท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลใหโ้อรินมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (รายละเอียดความคืบหนา้ของโครงการจะ
กล่าวถึงในหวัขอ้ 1.3.1) 

 3    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้
ลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากัดเก่ียวกับการโอน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงท าให้ บริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เป็นบริษทัย่อยของบริษัท กรีนฯ        
(ในปี 2562 ได้จ าหน่ายบริษัทย่อยดงักล่าวเรียบร้อยแล้วตามหมายเหตุทีป่รากฎ) 
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      หมายเหตุ อา้งถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  ท่ีประชุม     
มีมติขายบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั โดยการจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 
ใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 4 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูก (บริษทัยอ่ย)  ของ ACD   
(ช่ือเดิมของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ภายใตช่ื้อ บริษทั 
เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเป็น 177,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั 

 5,6   เม่ือวนัท่ี 19  มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ  คิดเป็น
มูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330  ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นบางส่วนใน บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (“ SK1”) ซ่ึงมี   
ผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน คือ บริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล (“NT”)  และบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั (“ML”) โดย
เขา้ท ารายการ ดงัน้ี   

1. ACDE เขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้ใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก นางสาวคริสติน่า 

ไกรภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

  2. ACDE ใหกู้ย้มืแก่ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

  3. GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 ซ่ึงในขณะนั้นไม่เขา้ข่ายเป็นกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

  หมายเหตุ  ML เป็นบริษทัผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ใหแ้ก่ 
  SK1 คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้งน้ี ML ยงัคงถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 

51 ของหุน้ทั้งหมดของ SK1 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสญัญา ซ้ือขายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า
หุน้สามญั (หุน้บุริมสิทธิ 100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้) 

 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไดมี้มติใหบ้ริษทักรีนฯ เขา้ลงทุนในหุน้
สามญัและสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากัด (SK1) จากบริษทั นอร์ติส 
อิน เตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  (NT) ซ่ึ ง เป็นบ ริษัท ท่ี ไม่ มีความเก่ียวข้องกันกับบ ริษัทฯ  ทั้ ง น้ี                   
การด าเนินการเป็นไปตามอ านาจด าเนินการ/อนุมติัของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ
เร่ืองดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ได้มีการท ารายการดังกล่าวเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ เดิม บริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (NT) ถือหุ้น 19.60% เปลี่ยนใหม่เป็น  
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  เขา้ถือหุน้แทนตามภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563 ลงวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2563 อนุมติัการปรับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยให ้ACDE โอนหุน้สามญั
ของ SK1 ทั้งหมดใหแ้ก่ GREEN ดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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 7,8 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 
2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริษทั เอซีดี 
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้ งหมด หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด 
(“VT”)  โดยซ้ือหุ้นสามัญจากบริษัท บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด(“AST”) เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน 2561 ทาง AST ไดโ้อนหุ้นสามญัของบริษทั เวนตุสโซลาร์ จ ากดั จ านวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ทั้งส้ินร้อยละ 49 ของหุน้จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2563 อนุมติัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยโดยให้ ACDE โอนหุ้นสามญัของ VT ทั้ งหมดให้แก่ 
GREEN ดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

 9 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทัยอ่ยของบริษทักรีน 
พลัส แอสเซท จ ากัด จ านวน 3,000,000 หุ้น ราคาซ้ือขาย 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุลและ เป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 
ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการขอสตัยาบนัการจ าหน่ายหุน้สามญั
ในบริษทัยอ่ย (บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) 

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

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

  ในการเลิกกิจการ (ปิดบริษทั)  บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  (บริษทั
ไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560)  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน)  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี เพ่ือขบัเคล่ือน
องคก์รให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ  มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น บริษทัจึงเห็นควรให้มีการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปฏิบติัโดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล  เพ่ือให้ผู ้เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
หลกัการบริหารความเส่ียงและน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือช่วยก ากบัดูแล สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดับ
อยา่งมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รเพ่ิมเติมจากการขบัเคล่ือนของคณะท างานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน สร้างความพร้อมในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้มาตรฐานในการบริหารความเส่ียงเทียบเท่ากบับริษทัชั้นน าและมุ่งเนน้หลกัการก ากบัดูแลกิจท่ีดีอย่าง
ย ัง่ยนื 

ความเส่ียงระดบัองค์กร 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงตามนโยบายและขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว ้
รวมทั้งไดว้ิเคราะห์ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทักรีนฯ มาเป็นความเส่ียงส าคญัในระดบัองคก์รของบริษทั เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ร โดยแบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   

      ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบั
ปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือสถานะขององคก์ร        การน า
แผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม ซ ้ าซอ้น ไดแ้ก่ 

o ความเส่ียงจากการด าเนินงานเกิดจากการวางกลยทุธ์ (Operational Strategic Risk)  เช่น 

• จ านวนคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน 

• การขาดทิศทางของกลยทุธ์และเป้าหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส่วนงานไม่
เป็นไปตามระยะเวลาและตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้

 2) ความเส่ียงทางด้านการปฏบิัตงิาน (Operation Risk)  

     ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าทรัพยากรของบริษทัมาใช ้เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความสูญเสียทั้ งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากความลม้เหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน บุคลากร หรือ
เหตุการณ์ภายนอก  
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ประเภทความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากบุคลากร (People Risk)  

   1.1 บุคลากรขาดความรู้ความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ขาดการท างานแบบมืออาชีพ          
ขาดทกัษะในการปฏิบติังานและการประสานงานท่ีดี ขาดความสามารถในการท างานเป็นทีม รวมถึงการขาดความสามารถในการ
วเิคราะห์งาน ท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดความผิดพลาด 

1.2 ความผิดพลาดของพนกังานในการปฏิบติังาน โดยมิไดมี้เจตนาจะกระท าผิดหรือทุจริต 

1.3 การบ ริห ารท รัพ ยากรบุ คคลไม่ เห ม าะสม  เช่น  มีพนั กงานมากห รือน้ อย เกิน ไป                          
การมอบหมายงานไม่ตรงกบัความสามารถ การขาดการอบรมให้พนกังานมีความเช่ียวชาญหรือเพ่ิมทกัษะขีดความสามารถในการ
ป ฏิบั ติ ง าน  ก ารข าด เค ร่ื อ ง มื อ ใน ก ารส ร้ างแรง จู งใจ และ รักษ าพนั ก งาน ท่ี มี ค วามส าม ารถ ให้ อ ยู่ กับ อ งค์ก ร                                       
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไม่ยติุธรรม และค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  

  • ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรไม่ดี เช่น เลิกจา้งไม่เป็นธรรม ไม่สามารถระบุปัญหา 
    ของบุคลากรได ้ 

• ผลการปฏิบติังานของบุคลากรไม่ดี เช่น การปฏิบติังานไม่เหมาะสม ไม่มีรายละเอียดของ
งานท่ีชดัเจน การดูแลการปฏิบติังานไม่ดี การฝึกอบรมไม่เพียงพอ โอกาสเติบโตในงานไม่
ดี 

• บุคลากรมีจ านวนและทกัษะในการท างานไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแนวปฏิบติัในการคดัเลือก
พนกังานท่ีดี ไม่มีการวางแผนก าลงัคนท่ีดี 

1.4 การบริหารทรัพยากรองคก์รไม่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์การท างานไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นใน
การปฏิบติังาน ไม่อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อการใชง้าน  

2. ความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) เป็นความเส่ียงด้านการปฏิบัติการท่ีเกิดจากความ
ลม้เหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของการปฏิบติังาน ถึงแมว้า่บุคลากรของบริษทัจะเป็นผูมี้ความสามารถดี ตรง
กบัลกัษณะงาน ตั้งใจท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและซ่ือสตัยสุ์จริต โดยอาจมีสาเหตุ ดงัน้ี 

2.1 การส่ือสาร (Communication) การเขา้ใจไม่ตรงกนัในการส่ือสารหรือขอ้ความในการปฏิบติังาน 
ท าให้เกิดการตีความผิดพลาดการส่ือสาร ไม่ทั่วถึง หรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยหรือเผยแพร่ออกไปสู่หน่วยงานภายนอก ถูกตอ้ง ไม่
สอดคลอ้งกนั ท าใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือหากมีการน าขอ้มูลไปใชอ้า้งอิง เป็นตน้  

2.2 การขาดความรู้ความเขา้ใจ ในคู่มือ หรือมาตรฐาน รายละเอียดของการปฏิบติังาน รวมถึงการ
ตรวจสอบและควบคุมท่ีไม่เพียงพอ 

3.ความเส่ียงจากเทคโนโลย ี(Technology Risk) เป็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานท่ีเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ 
และ/หรือ เครือข่ายการติดต่อส่ือสารของบริษทัเกิดความลม้เหลว  

3.1 ระบบความปลอดภยั (Security) ไม่มีความปลอดภยัจากการโจรกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ ลา้สมยั 
ท าให้การด าเนินงานของบริษทัตอ้งหยดุชะงกัหรือไม่สามารถบริการลูกคา้ได ้เช่น ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง การไม่สามารถ    กูร้ะบบได้
ทนัท่วงที 
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    3.2 ความผิดพลาดและความสูญเสียของระบบ (System Error/Failure) เช่น ภยัธรรมชาติ อคัคีภัย 
ปัญหาดา้นเทคนิค กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (ไฟตก/ดบั) ระบบสูญเสียความสามารถบางส่วนหรือทั้งหมด จากการท าลายของไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

3.3 การขัดข้องของระบบการส่ือสาร (Telecommunication Error) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบเครือข่าย โทรศพัท ์โทรสาร (Fax) เป็นตน้ 

3.4 ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้(Programming Error) เช่น การ
ไม่ปฏิบติัตามนโยบาย ไม่ประมวลผล การละเมิดลิขสิทธ์ิ ศกัยภาพของระบบไม่เพียงพอ  

3.5 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุปัจจัยภายนอกท่ีไม่ใช่สาเหตุทางการเงิน (External) และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภยั
ธรรมชาติ ความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษทั เป็นตน้ 

3) ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk)  

      ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเส่ียงจากการจดัสรร
งบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใช้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจัยทาง
การตลาด (Market Risk) และความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนั (Credit Risk) ไดแ้ก่  

1.1 ดา้นการตลาด ประกอบดว้ย 

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

- ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์

1.2 ดา้นการบริหารเงินทุนและบญัชี 

- เงินทุนไม่เพียงพอ  

- สภาพคล่องไม่เพียงพอ 

- การบนัทึกรายการไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 

- การประมวลผลไม่ครบถว้น บางรายการล่าชา้ ขอ้มูลสูญหาย 

1.3 ดา้นการทุจริต  

- การมอบอ านาจท่ีไม่เหมาะสม 

- การปลอมแปลงเอกสาร 

- กฎระเบียบการเบิก-จ่าย ไม่ชดัเจน 

- การช าระค่าสินคา้หรือบริการ ท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติั 
- แบ่งแยกหนา้ท่ีไม่เหมาะสม เช่น บุคคลคนเดียวดูแลบนัทึกรายการ ตรวจนบั และปรับปรุง 

  รายการได ้
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- การควบคุมภายในรัดกมุไม่เพียงพอ 

-  การจดัหาสินคา้/วตัถุดิบไม่ตรงตาม Spec ท่ีตอ้งการ หรือสัง่เกินจ านวนความตอ้งการ 

1.4 ความเส่ียงดา้นงบประมาณ เช่น การจดัท าประมาณการงบประมาณผิดพลาด ท าใหเ้กิดความไม่เพียงพอ
ของเงินงบประมาณ 

4) ความเส่ียงทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิข้อบงัคบั (Compliance Risk)  

 ความเส่ียงจากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดผูกพนัองคก์ร ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบติังาน เกิดจากการก ากบัดูแลและกฎระเบียบท่ีองคก์รเผชิญอยู ่ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติักฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

5) ความเส่ียงทีจ่ะเกดิใหม่ (Emerging Risk) 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียงัไม่ไดป้รากฎข้ึนในปัจจุบนัแต่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขั้นอยา่งชา้ ๆ ยากท่ีจะระบุได ้มีความถ่ีของ
การเกิดต ่า แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเส่ียงใหม่น้ีมกัจะถูกระบุข้ึนมาจากการคาดการณ์บนพ้ืนฐาน
การศึกษาจากหลกัฐานท่ีมีปรากฏอยู่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ีมกัจะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ในบางคร้ัง
ผลกระทบของความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถระบุไดใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่ง เช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากนาโนเทคโนโลย ีหรือ
การเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นตน้ 

6)  ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) 

จากลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั ความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีต ่า  เน่ืองจากในกระบวนการผลิต
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด เพราะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีแนวทางการลดความเส่ียง คือ 
บริษทัก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั เป็นกรอบภารกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง การก าหนดวิธี
ปฏิบติังาน การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การด าเนินกิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดถึงการ
ด าเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 

7)  ความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk) 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ด้วยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ฉบับน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่ง
ความยัง่ยนืต่อไป โดยมีแนวปฏิบติัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
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1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต  และ

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัติในการท างาน  โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่  ไม่วา่

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี

เก่ียวขอ้งกับบริษัท/บริษัทย่อย  ตอ้งแจง้ให้ผูบ้ ังคบับัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามให้ปรึกษาผูบ้ังคบับัญชา หรือ

บุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทาง     

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือ แจง้เร่ือง คอร์รัปชัน่เก่ียวขอ้งกบับริษทั

และบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริต

คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ในนโยบายการแจง้ขอ้ร้องเรียน  และขอ้เสนอแนะ โดยบริษทัฯ จะให้

ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน การรายงานการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมของบริษทัฯ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษ

ทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษทั/บริษทัยอ่ย  ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้  และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบาย

และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

8)  ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการท าธุรกิจ อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การท าการตลาดและการ
จ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจและ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเดิมจนท าให้บริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร ความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและวธีิการ
ท างานท่ีพ่ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน การน าระบบอตัโนมติัมาใชใ้นโรงงานและกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงแนวโนม้การเช่ือมโยงขอ้มูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์เน็ท ส่งผลให้การ
ด าเนินธุรกิจมีความเส่ียงต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน อาทิ การถูกโจรกรรมขอ้มูล 

ดงันั้น  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อน ามา
พฒันาการท างาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั อาทิ การคน้หาส่ิงท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั การประหยดัพลงังาน       การจดัการสินคา้
และการขนส่ง เป็นตน้ 
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ความเส่ียงทีบ่ริษัทอาจจะได้รับผลกระทบ  

1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 

 ในต้นปี  2560 ผู ้บ ริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เร่ิมมี คู่แข่งจ านวนมากและมีกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นรายใหญ่จ านวนมาก ซ่ึงถือว่าเป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความส าคญัในดา้นธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ/หรือ ในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัก็ตาม  และดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแส
นิยมในปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการลงทุนให้บริษทัสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ จึงเลง็เห็นวา่ธุรกิจ
พลงังานทดแทนก าลงัอยู่ในกระแสความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบัน  ดังนั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 ท่ีผ่านมา  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมต้นการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน แต่ในการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่นั้น บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์มากนกั จึงถือวา่เป็นการเร่ิมตน้
ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว  

2. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ในการลงทุนแต่ละคร้ังเพราะตอ้งมีตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ 
3. การรับรู้รายได ้เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนมีปัจจยัหลายอยา่งในการผลิตเพ่ือใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า 

(หน่วยการผลิตในแต่ละวนั) ปัจจยัส าคญัในความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมไดคื้อ สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน 
จึงท าใหก้ าลงัการผลิตผนัแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น 

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

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้มาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

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

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

3. มัน่ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ก าลงัการผลิตคงท่ีนอกจากกรณีสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวนั และ/หรือ ช่วงท่ีมีหมอกเมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก ก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อก าลงัการผลิตอยา่งชดัเจน (เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได)้  

4. ภายในแต่ละโครงการบริษัทจะมีพนักงงานปฎิบัติงานประจ าอยู่แลว้เพ่ือดูประสิทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เม่ือเกิดความผิดปกติท่ีท าใหก้ าลงัการผลิตลดลงเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการหาสาเหตุท่ี
เกิดข้ึนให้เร็วท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงในจุดดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน เช่น เม่ือตรวจสอบแล้วพบว่าแผงโซล่าร์
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เส่ือมสภาพท าใหก้ าลงัการผลิตลดลง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีการสตอ็กแผงโซล่าร์ไวอ้ยูแ่ลว้เพ่ือใชส้ ารองกรณี
เกิดเหตุข้ึน เป็นตน้ 

 หมายเหตุ      : ณ ปัจจุบันธุรกจิหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นธุรกจิด้านพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

2. ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม 

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบับริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั จ านวน 13.7 ลา้น
บาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ และโครงการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ออนไลน์ของบริษทัยอ่ย  และในปี 2556 บริษทัไดมี้
การอนุมติัวงเงินกูร้ะยะสั้นให้กบับริษทักรีน พลสั แอสเซท จ ากดั( ช่ือเดิม บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั ) จ านวน 35 ลา้นบาท เพื่อเป็น
ทุนในการด าเนินงานโดย บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั มีการเซ็นตส์ญัญากบับริษทัหน่ึงในประเทศเกาหลีเพ่ือร่วมกนัจดัการ
แสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เน่ืองจากสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้นท าใหต้อ้งเล่ือนการจดังานตาม
แผนงานดงักล่าวออกไป ซ่ึงต่อมาไดมี้การยกเลิกการจดังานและบริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั ไดย้ื่นฟ้องบริษทัตวัแทนแห่ง
หน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานให้ เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการจดังานถูกยกเลิก ซ่ึงปัจจุบนั     ยงัอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการทาง
กฎหมาย 
 ในระหวา่งปี 2559 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้มืจ านวน 80 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั เพ่ือ
ใชช้ าระหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินท่ีท าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ปัจจุบนั บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินให้
กูย้มืทั้งหมดคืนใหแ้ก่บริษทัเรียบร้อยแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ) 
 ในระหวา่งปี 2561 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มตามรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่ จ  ากดั จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง 
 2. บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากัด จ านวนเงิน 18 ลา้นบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใช้ในการช าระหน้ี            
แก่เจา้หน้ีการคา้และการด าเนินงานตามปกติ  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีหน้ีสินกบับริษทั กรีนฯ จ านวน 30 ลา้นบาท ) 
 3. บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั จ านวน 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีค่าเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีหน้ีสินกบับริษทั กรีนฯ จ านวน 130.5 ลา้นบาท ) 
  ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนหน้ีของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั จากบริษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั เป็น
จ านวนเงิน 9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และ บริษทั กรีนฯ ไดมี้การให้กูย้ืมเงินเพ่ิมอีกจ านวน 10 ลา้นบาท เพ่ือใชก้าร
ด าเนินงาน และใหแ้ก่บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั อีกเป็นจ านวนเงิน 23.5 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 

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

3. ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่คุีณภาพ 

ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ือง บุคลากร ผูรั้บเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัจา้งบุคลากร ผูรั้บเหมาและ
แรงงานดงักล่าวไดใ้นบางช่วงเวลา  จึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ ไดต้ามคุณภาพ 
ระยะเวลา และตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุน้ีเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไดใ้นบางช่วงเวลา  
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อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการสรรหา และพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูรั้บเหมาและแรงงาน ผูอ้อกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา วศิวกร ผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีจะ
สามารถด าเนินงานพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพท่ีดี ได้มาตรฐาน แลว้เสร็จทันเวลา และอยู่ในระดบัราคาท่ีแข่งขนัใน
ท้องตลาดได้ นอกจากน้ี บริษัทยงัมีผูจ้ ัดการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เขา้ไปตรวจและ
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาและแรงงานแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูรั้บเหมาและแรงงานดว้ยการคดัเลือกผูรั้บเหมาและแรงงานท่ีมีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบับริษทัมาอยา่งยาวนาน  
ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมาและแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ท้ิงงาน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

4. ความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง 

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

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

5. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทอสังหาริมทรัพย ์มักจะถูกผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้ง บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบใหอ้อกใบอนุญาตก่อสร้าง  ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบรุนแรงอยา่งมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นฯลฯ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเขม้งวดข้ึน ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดท้ าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดด้ าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

6. ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถในการ
ช าระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้ นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร 

ทางบริษทัจะมีการจดัท าสัญญาท่ีรัดกุม ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสัญญา ทางบริษทัก็จะ
เร่งด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 
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7. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้
กูย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

8. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเจา้หน้ีสญัญา
เช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

9. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

10. ความเส่ียงจากการน าเงนิไปลงทุน 

บริษทัไดน้ าเงินสดไปลงทุนกบัโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์โดยการวางมดัจ าเพ่ือเขา้ไปศึกษาในธุรกิจ ซ่ึงการ
วางเงินมดัจ าจ านวนสูงๆ จะท าให้บริษทัเกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินคืน เม่ือโครงการท่ีศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีตอ้งการ และ
อาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในส่วนขอ้พิพาททางกฎหมาย  

บริษทัจะจดัการความเส่ียงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกบั
บริษทัฯ  

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ส าหรับธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า (ธุรกจิพลงังาน) 

1. ความเส่ียงจากความเข้มของแสงอาทติย์ทีน้่อยกว่าทีค่าดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชแ้สงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเขม้ของแสงท่ี

ลดลงส่งผลใหป้ริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ท าให้โครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้เพ่ือ

เป็นการลดความเส่ียงน้ี บริษัทฯ จึงต้องค านวณความเข้มของแสงโดยเฉล่ียและน าค่าท่ีได้ประมาณการมา

เปรียบเทียบกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

2. ความเส่ียงเน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เป็นอุปกรณ์หลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลล์ท่ี

เส่ือมสภาพจะส่งผลกระทบใหค้วามสามารถในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้าลดลง แมใ้นความ

เขม้แสงเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จะเนน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี อีก

ทั้ งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานท่ีผลิตและจ าหน่าย เม่ือเกิดปัญญาทางโครงการผูผ้ลิตจะ

รับผิดชอบตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั (อาจมีค่าใชจ่้ายในบางกรณี) 
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 3.    ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบ  ไปด้วยหลายปัจจัย เช่น 
ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าน้อยกวา่ท่ีคาดการณ์  การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตยล์ดลงจากสภาพอากาศร้อน การท่ี
โรงไฟฟ้าตอ้งหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
หรือปัจจยัภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรือตอ้งหยุดซ่อมบ ารุง หรือปริมาณไฟท่ีส่งเขา้สู่
ระบบสายส่งเกินความตอ้งการท าใหไ้ม่สามารถส่งไฟเขา้ระบบสายส่งไดเ้ป็นตน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในโดยจดัให้มี การติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านระบบ Mornitering เพ่ือให้สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และ จดัใหมี้การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอยา่ง สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ และมีการซ้ือประกันภัยเคร่ืองจักรหลักและรายได้ในกรณีการด าเนินงาน
หยดุชะงกัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีไม่แน่นอน 

4.    ความเส่ียงจากการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

  การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายและระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เช่น พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 เป็นตน้ กลุ่ม
บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไดค้รบถว้นในทุกช่วงเวลา ซ่ึงอาจท 
าให้การ ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ หยดุชะงกั ตอ้งหยดุด าเนินงาน หรือมีค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน 

  บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ พยายามลดความ         
เส่ียงดงักล่าวโดย การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งมีการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  :  405 ซอย 13 ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107548000587 

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

โทรศัพท์  :  0-2504-5235-39 

โทรสาร  :  0-2504-5243 , 0-2504-5245 

ทุนจดทะเบียน : 818,024,729 บาท 

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

5.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

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

ดงัน้ี 

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

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

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

นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อ 1 ใบส าคญั

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

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

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

  โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและ

พฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุอง ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ นั้น 

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

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

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. GREEN-W2 (คร้ังสุดท้าย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 - 30 พฤษภาคม 2559  มีผู ้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 

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

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

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

ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวมา 

ขา้งตน้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท

ถว้น) เม่ือวนัท่ี 6  มิถุนายน 2559   

 2. GREEN-W3 (คร้ังสุดท้าย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 3. GREEN-W4 (รอบที ่2) 

   เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  4. GREEN-W4  (รอบที ่3) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 



  
    
                                                                       รายงานประจ าปี 2562  

 

GREEN                               หนา้ท่ี  41  
 

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

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

แลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบหา้บาทถว้น) 

 5. GREEN-W4 (รอบที ่4) 

   เม่ือวนัท่ี 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 6. GREEN-W4 (รอบที ่5) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน  2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 7. GREEN-W4 (รอบที ่6) 

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

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

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

จากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 103,003,894 บาท  (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้

สิบส่ีบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561  

หมายเหตุ   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559  และ GREEN-W4 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2651 ซ่ึงบริษทัฯ       
ไดข้อมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วน
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้   

  ในปี 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในส่วนจ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้แต่ประการใด        

5.2   ผู้ถือหุ้น 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 818,024,729 
บาท (หุ้นสามัญ 818 ,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนช าระแล้วทั้ งส้ิน 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 
818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  ณ รายช่ือผูถื้อหุน้สุดสูง 12 รายแรก วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 105,070,000 12.844 
2 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 74,032,261 9.050 
3 นายไต ้ ชองอี 70,029,724 8.561 
4 นายพิชิต  วริิยะเมตตากลุ 62,199,500 7.604 
5 นายพิจิตต ์วริิยะเมตตากลุ 60,673,400 7.417 
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 35,062,100 4.286 
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345 
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,338,000 1.997 
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 14,250,330 1.742 
10 นายเสง่ียม  ศิริพนิชสุธา 12,265,100 1.499 
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5.2.1 รายละเอยีดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนายพสุิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 

ประกอบด้วย 

1. นายพิสุทธ์ิ         วริิยะเมตตากลุ 

2. นายพิชิต            วริิยะเมตตากลุ 

3. นายพิจิตต ์         วริิยะเมตตากลุ 

4. นายพิพทัธ์         วริิยะเมตตากลุ 

5. นางพิมพา          วริิยะเมตตากลุ 

6. นายณฐักร          วริิยะเมตตากลุ 

7. นางสาวฐิติมา     วริิยะเมตตากลุ 

8. นางสาวนิรมล    วริิยะเมตตากลุ 

232,028,900 28.365 

 

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

  โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี  

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

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
โอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัสิทธิ 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
11 THE BANK OF NEW YORK 12,178,600 1.489 
12 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.226 
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 326,712,686 39.939 

                  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 818,024,729 100.00 
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จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธีิการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ 

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

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

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

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

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุ้น 
(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการ
 ปรับสิทธิ) 

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

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

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



  
    
                                                                       รายงานประจ าปี 2562  

 

GREEN                               หนา้ท่ี  44  
 

ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักบัมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่สามารถเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคาใชสิ้ทธิเดิมซ่ึงเท่ากบั
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว หาก
มีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

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

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

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

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

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตาม : 250,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดภายหลงัจากการจัดสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม
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และนักลงทุน ท่ี มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัด ส่วนจ านวน 
850,000,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

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

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

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

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

 

 

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

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

สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น            
ในราคาหุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิท ธิ และอัตราการใช้สิท ธิ                    
อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

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

วนัทีจ่ดัสรร : 19 มิถุนายน 2558 

ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท   

ผู้รับช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญั : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ    : 

 

1. วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

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

 

2. การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

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

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

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

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

 ในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2559 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2559 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิ

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

GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2560 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิ

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

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

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

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

103,003,894 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น)  บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

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

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

วสิามญั      ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

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

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

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2550     
โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2562  บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากบริษัทมผีลการด าเนินงานขาดทุนสะสม  

นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

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

7.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562    =    การประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวนท้ังหมด 4  คร้ัง  

 

หมายเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้ บางท่านอยูต่่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

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

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

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

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวนการประชุม
ของคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คดิเป็น
อตัราส่วนใน
การเข้าประชุม 

(%) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 4 4 100.00 

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

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 26/04/61 
4 4 100.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานบริษทัรักษาการ/
(รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) 

แต่งตั้ง  27/04/61 

พน้จากต าแหน่ง 
27/04/61 

4 4 100.00 

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

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5 
กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)    

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 27/04/61 
4 4 100.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 6 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/5/61 4 4 100.00 

7.นายวิรัต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  24/03/60 4 4 100.00 

8.Mr.Yap Kim Yam8 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 27/04/61 4 4 100.00 

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

ลาออก 26/04/62 
1 1 100.00 

10. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์10 กรรมการ แต่งตั้ง 26/04/62 3 3 100.00 
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 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพัทธ์                

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

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

 6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้ งนายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา      
เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิก
อินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

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

 9,10 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ไดมี้มติท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ ง
บุคคลตามรายนามดงัต่อไปน้ี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัจ านวน 3 ท่าน 
1.  นายแยพ คิม แยม   

  2. นายสมควร มูสิกอินทร์   
  3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์   
    ทั้งน้ี นายไต ้ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 
การถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท  ขอ้มูลการปิดสมุดตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 2/02/2562 30/12/2562 การเปลีย่นแปลง 
1.นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษทั - - - 
2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการบริษทั 33,935,500 35,062,100 1,126,600 
3.นายประทีป  อนนัตโชติ   รองประธานบริษทัรักษาการ - - - 
4.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 2,000,000 2,500,000 500,000 
5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  กรรมการบริหาร  - - - 
6.นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 
7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
8.Mr.Yap Kim Yam กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
9.Mr.Tai Chong Yih กรรมการ 70,029,724 76,644,324 6,614,600 
10.นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 
11.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ - - - 
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7.2  ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารข้อมลู  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมผีู้บริหารจ านวน  5  ราย ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

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

2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

4.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ผูอ้  านวยการฝ่าย 
ส านกัเลขานุการบริษทั 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

5.นางสุกญัญา  ขนัก าเหนิด ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

แต่งตั้ง 01/07/60 
 

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

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

การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
ณ 2/02/2562 
จ านวนหุ้น 

ณ 30/12/2562 
จ านวนหุ้น 

การเปลีย่นแปลง 
จ านวนหุ้น 

1.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 2,000,000 2,500,000 500,000 
2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส  

ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
- 

 
- 

 
- 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้  านวยการฝ่าย 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

- - - 

4.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั 
 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส านกัเลขานุการบริษทั 4,552 4,552 - 
- 

5.นางสุกญัญา  ขนัก าเหนิด 
คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ - 
       1,462,562 

- 
    1,462,562 

- 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารโดยการมอบ
อ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะ เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสามารถอนุมติั รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั (ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด) ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัไว ้

1. ด าเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้
2. ด าเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายและวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง 

หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ 
3. มีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือ ค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนให้

พนกังานและลูกจา้งออกจากต าแหน่ง แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งตั้งแต่ต  าแหน่งท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้  านวยการ
ฝ่าย/ส านกั หรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ 

4. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั 

5. มีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ ค าสัง่ หรือบนัทึก เพื่อใหก้ารปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั 
และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

6. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้ งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ (ซ่ึงมิใช่พนักงานประจ าของบริษทั) ท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต.ดว้ย 

7. ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

ทั้งน้ีการด าเนินการอนุมติัรายการ ตามขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งอยู ่ภายใตอ้  านาจอนุมติัวงเงินท่ี
คณะกรรมการบริษทัได ้พิจารณาอนุมติัไว ้ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 4/2562) 

วงเงนิอนุมตั ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทั ไม่จ ากดัจ านวน 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2563 
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7.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

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

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

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

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

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

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

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

8. หลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing) 

9. บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริม CG ใหก้บัองคก์ร 

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

11. เทคนิคการวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยนื 

12. กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ส าหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี 

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

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
จากการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562  ท่ีประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  ดงัปรากฎตามรายละเอียด  
ดงัน้ี 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/ไตรมาส) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1.ประธานกรรมการ - - - - 
2.ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 18,000 18,000 
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

30,000 30,000 
 
 
 
 
 

15,000 15,000 
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 ค่าตอบแทน 
(4 คร้ัง/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
ประมาณการ 10 คร้ัง/ปี  

1.ประธานกรรมการ                            1 คน - - - - 
2.กรรมการบริหาร                              4  คน - - - - 
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ           1 คน        120,000 120,000 180,000 180,000 
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  3 คน  360,000 360,000 450,000 450,000 
รวมจ านวนกรรมการ       9 คน 480,000 480,000 630,000 630,000 

รวมจ านวนค่าตอบแทนทั้งหมด 
ปี 2560-2561 ปี 2562 

2,227,472 1,110,000 
ทั้งน้ี ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะตอ้งไม่เกิน 2,000,000 (สองลา้นบาทถว้น) ต่อปี 
หมายเหตุ  :  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท ท้ังนี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก 

 

 นอกจากน้ี ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 
  

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปี 2561 
(เดมิ) 

ปี 2562 
  (เสนอใหม่) 

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน) 700,000 บาท/เดือน 700,000 บาท/เดือน 
หมายเหตุ       กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการบริหารอีก 
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1.นายชยัสิทธ์ิ   วริิยะเมตตากลุ - 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  - 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  - 

4.นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ - 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ - 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 192,000 

7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 180,000 

8.Mr.Yap Kim Yam 180,000 

9. Mr.Tai Chong Yih  45,000 

10.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 135,000 

รวม 732,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    1รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562     

(อนุมติัค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี)  

ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบ้ียประชุม  และสวสัดิการอ่ืนๆ ให้กบักรรมการ
และผูบ้ริหารจ านวน 10  ราย รวมทั้งส้ิน  9.64  ลา้นบาท   

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

กรรมการไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารับรอง  และสามารถใชบ้ริการต่างๆ ของบริษทัได ้ เช่น การเบิกค่าท่ีพกัค่า
เดินทางเน่ืองจากไปปฎิบติังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เป็นตน้ โดยในปีบริษทัไดจ่้าย
ค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการจ านวน 1 ท่าน เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.31 ลา้นบาท  

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
- เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบใน

อัตราส่วนร้อยละ 2  ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ     
ผูบ้ริหาร  1  ราย  รวมทั้งส้ิน  0.05  ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.5 บุคลากร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 53 คน โดยในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 14,960,629.39
บาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ  เงินประกันสังคม          
ค่าสัมมนาฝึกอบรม ค่าประกนัสุขภาพ ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัรวม จ านวน 3,377,385.09 บาท  

 

 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 1 

1.นายชยัสิทธ์ิ   วริิยะเมตตากลุ 1,800,000 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  1,800,000 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ 1,700,000 

4. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  - 

5.นางภวญัญา   กฤติชาติ 1,200,000 

รวม 6,500,000 



  
          รายงานประจ าปี 2562  

 

   หนา้ท่ี 58 
 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 

ปี 2562 
พนักงานปฏิบัตกิาร/

บริการ (คน) 
พนักงานบริหาร 

 (คน) 
พนักงานในส านักงานใหญ่ 

(คน) 
รวม 
 (คน) 

ค่าตอบแทน
พนักงาน  
(ล้านบาท)  

บมจ. กรีน รีซอร์สเซส  10 4 26 40       14.96 
บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั - - 2 2 0.95 
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - - - - 

บริษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 1 - - - - - 

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

บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั 5 - 6 11 2.43 

รวม 15 4 34 53 18.34 

 
หมายเหตุ        1บริษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จ ากดั   ไดด้ าเนินการจ าหน่ายหุน้ออกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 

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

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

1.1 บริษทัจดัให้มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู ้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ    มีการบริหารงานอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ ผูถื้อ

หุน้โดยรวม 

1.3 ด าเนินงานให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตรงเวลา 

และเท่าเทียมกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

1.4 ควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

1.5 ยึดถือ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

1.6 ก าหนดให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรส าหรับกรรมการ เพ่ือให้ทราบภาระ บทบาท หนา้ท่ีของการเป็น

กรรมการบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2. สิทธิ และความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ในกรณี
ตอ้งจดัประชุมเพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม 
และขอ้มูลประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้ พร้อมทั้งก าหนดสถานท่ี และเวลาท่ีประชุมให้
เหมาะสม และสะดวกในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเขา้ร่วมประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพ่ือให้ผู ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบผลการประชุมได ้ 

 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

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

 

8. การก ากบัดูแลกจิการ 
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดให้กรรมการอยา่งน้อยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ให้ผูต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษา
ต่างๆ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตามกรณีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย
บริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนงัสือเชิญประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนก่อนการประชุมทุกคร้ัง 
และลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพต์ามขอ้บงัคบั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บทราบ จดัประชุมในสถานท่ีท่ีผู ้
ถือหุ้นสามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดขอ้มูลส าคญั
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมตามความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบก่อนมีการพิจารณาในท่ี
ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มท่ี
ตลอดเวลาท่ีมีการประชุม และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบอ านาจใหก้บักรรมการตรวจสอบของบริษทัด าเนินการแทนได ้

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้าย
บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมทั้งจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

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

7. จริยธรรมธุรกจิ 

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

8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 1 Mr.Tai Chong Yih  กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัให้ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษทั เน่ืองจากไม่ได้รับคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
2 นายอภิชาติ   ศิวโมกษ์ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการเน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562  มีมติอนุมติัให้เขา้ด ารงต าแหน่ง แทน Mr.Tai Chong Yih เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2562 

ดังนั้ น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการ                    
โดยกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย  

หมายเหต ุ  กรรมการบริหารท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหารเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึง สมาชิกอ่ืนในคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการบริษทั 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

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

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

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

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

9.Mr.Tai Chong Yih1 กรรมการ 
แต่งตั้ง 26/06/59 
ลาออก 26/04/62 

10.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ์  2  กรรมการ แต่งตั้ง 26/04/62 
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9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมการผูจ้ ัดการ แต่เน่ืองจากทั้ งสองท่านเป็น
ตวัแทนจากกลุ่ม   ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ี
ส าคญัต่างๆ ตอ้งก าหนดให้ตอ้งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงถือวา่มีความเป็นอิสระจะตอ้งมีบทบาทในการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

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

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

11. การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการจ านวน 10 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้ งส้ิน 4 คร้ัง โดยมี
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวนการประชุม
ของกรรมการ
รายบุคคล 

คดิเป็น
อตัราส่วนใน
การเข้าประชุม 

(%) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 4 4 100.00 

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

แต่งตั้ง 11/02/57 
ลาออก 26/04/61 

4 4 100.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานบริษทัรักษาการ/
(รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) 

แต่งตั้ง  13/02/57 
พน้จากต าแหน่ง 
27/04/61 

4 4 100.00 

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

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5 
กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)    

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 27/04/61 
 

4 4 100.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 6 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 

แต่งตั้ง 15/5/61 4 4 100.00 
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หมายเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคัญท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่
ต่างประเทศและกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

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

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

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

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

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

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

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

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการ
ลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนคร้ัง 
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวนการประชุม
ของกรรมการ
รายบุคคล 

คดิเป็น
อตัราส่วนใน
การเข้าประชุม 

(%) 

7.นายวิรัต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  24/03/60 4 4 100.00 

8.Mr.Yap Kim Yam8 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 27/04/61 4 4 100.00 

9.Mr.Tai Chong Yih9 กรรมการ 
แต่งตั้ง 26/06/59 
พ้นจากต าแห น่ ง  
26/04/62 

1 1 100.00 

10.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์10 กรรมการ 
 
แต่งตั้ง  26/04/62 

 
3 3 100.00 
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กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน 
นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

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

 9,10  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้มีมติ ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามดงัต่อไปน้ี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัจ านวน 3 ท่าน 
1.  นายแยพ คิม แยม  (กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิม) 

  2. นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิม) 
  3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ตามวาระ)     
    ทั้ งน้ี นายไต้ ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้ งกลับให้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 

บริษทัมีนโยบายจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมี
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งใหก้รรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการได ้ มี
เวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ งมีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ี ดูแลการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมการ 

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

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือช่วยการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินการซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน  

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

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ
ไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
จดัจา้งจากบริษทัภายนอก (Outsource) เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ และท าหน้าท่ีประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบ
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ทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

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

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

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

14. รายงานของคณะกรรมการ 

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

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้ งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน 
ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และ
เกณฑท่ี์ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือท าใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะ
ท าให้บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าให้บริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดี
ต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบญัชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูล และ
ในอนาคตบริษทัจะแต่งตั้งพนกังานทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมารับผิดชอบร่วมกบัผูบ้ริหารในการใหข้อ้มูล
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ท่ีส าคญัของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัไดท่ี้ โทร. 02-504-5235-39 ต่อ 511 หรือท่ี 
E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th 

8.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
  บริษทัมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวนโยบายในดา้นต่างๆ ของบริษทัทั้งส้ิน 7 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ  
         8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

 

หมายเหตุ   1,8  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเสนอให ้                 

นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง 
และแต่งตั้ งให้  นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธาน
กรรมการบริหาร แทน พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 
2561 เป็นตน้ไป 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

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

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 2 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั) 

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร) 

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

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

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  5 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

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

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์  6 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/05/61 

7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 
8.Mr.Yap Kim Yam 8 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 27/04/61 

9.Mr.Tai Chong Yih9 กรรมการ 
แต่งตั้ง 26/06/59 
ลาออก 26/04/62 

10.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 10  กรรมการ แต่งตั้ง 26/04/62 

mailto:sarunrat@greenresources.co.th
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 2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลต ารวจ
ตรี สหัสชัย  อินทรสุขศรี  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 
เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

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

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

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

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

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

  9,10  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ไดมี้มติท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติั
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามดงัต่อไปน้ี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัจ านวน 3 ท่าน 

    1.นายแยพ คิม แยม  (กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิม) 
   2. นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

ตามเดิม) 
   3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบ

ก าหนดตามวาระ)     
   ทั้ งน้ี นายไต้ ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้ งกลับให้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการของบริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 
 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัประกอบดว้ย นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล   นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบัพลต ารวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี หรือ นายประทีป อนันตโชติ หรือนางภวญัญา กฤต
ชาติ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั  (อา้งถึงหนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563) 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของ

บริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือสร้าง
มูลค่าใหก้บักิจการ และเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู ้
ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนด
นโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุม 
และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั รวมทั้ งก ากบั และ
ควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ ให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งหา้ม
มิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั 

 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมถึงอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั โดยให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนั 

(2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุมเตม็คณะ เม่ือมี
การพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคญั รายการท่ีมีนัยส าคญัควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน 
การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การก าหนดระดบัอ านาจ
ด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

(3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มี
ระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) จดัใหมี้การท างบการเงิน  ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
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(5) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์   อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(7) บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม 
ไดแ้ก่ 

 7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงได้ก าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีได้รับมติท่ี
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยนั้น 

  7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเน่ือง 

  7.3 ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่ง
กนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

  7.4 หากเป็นกรณีท่ีบริษทัยอ่ยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ ท า
รายการส าคญัอ่ืนใดนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตาม
กลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึง
บริษัทฯ ก าหนด ทั้ งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการในหลักเกณฑ ์
ลกัษณะ และขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แลว้แต่
กรณี 

(8) พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
หรือ บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม เพ่ือแสดงวา่บริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ข 

(9) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 
และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตลอดจน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้ งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนั้ นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนคณะกรรมการใน
เร่ืองใดการมอบหมายดังกล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
คณะกรรมการอยา่งชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน  

(10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะ            
ท าข้ึนกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(12) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ  อนั
เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความ
จริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและ
ผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้นั้น 

(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใช้
ขอ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรือ
อาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญัต่อบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(14) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวมีหนา้ท่ีแจง้
ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทั บริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมดงักล่าว 

         8.2.2 คณะกรรมการบริหาร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 
          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

หมายเหตุ   1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให ้ นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะ
เมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร แทน  พลต ารวจตรีสหัสชยั  
อินทรสุขศรี   

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

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

5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออก

จากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารง

ต าแหน่งกรรมการ  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 มีมติ

แต่งตั้งใหน้างภวญัญา  กฤตชาติ ต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ในช่วงปี 2562 คณะกรรมการบริหารไม่มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการแต่ประการใด 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ1 ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 

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

แต่งตั้ง 27/04/61 
ลาออก 26/04/61 

3 นายประทีป  อนนัตโชติ 3 
รองประธานกรรมการบริษทั 
(ลาออกจากรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) 

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

4 นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ4 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั การก าหนดหลกัเกณฑ ์ในการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมี
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ก ากบั ดูแล ประสานงาน และก าหนดหนา้ท่ีของคณะท างาน

พิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้ งพิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่าง ๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะบริหารงานหรือ

คณะท างานพิเศษ 

2. อนุมัติข้อเสนอ ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

3. ศึกษาความเป็นไปส าหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเขา้ร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเขา้

ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัให้บริษทัเขา้

ลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ        เพ่ือด าเนินกิจการตาม

วตัถุประสงคใ์นวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อโครงการ รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเขา้ซ้ือ

หุ้นแลกเปล่ียนหุ้นกับนิติบุคคลอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ือง

ดงักล่าวจนเสร็จการ 

5. ก าหนด พิจารณา อนุมติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือ

การด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั 

6. ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

คณะท างานพิเศษ 

7. มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ง วา่จา้ง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการโบนัส บ าเหน็จ และ

ผลตอบแทนอ่ืน ๆ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานบริษัท ซ่ึงมี

ต าแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป รวมถึงผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า หรือ

คณะท างานพิเศษต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานเฉพาะเร่ือง 

8. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ

บริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้น ๆ ได ้

10. มีอ านาจแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ไดต้ามความ

เหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ของประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
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11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูรั้กษา

การณ์ เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผูรั้กษาการณ์มีอ านาจหนา้ท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 

13.  พิจารณาอนุมติัใหอ้ านาจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

14. มีอ านาจอนุมติัและเบิกถอนเงินจากบญัชีทั้งหมดของบริษทัและใชสิ้นเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุก

แห่งท่ีบริษทัมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบญัชีต่าง ๆ และ/หรือขอใช้สินเช่ือ ในรูปแบบต่าง ๆ กบัธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินทุกแห่ง ตลอดจนน าหลกัทรัพยต์่าง ๆ ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัหน้ีดงักล่าวทั้งท่ีตอ้งจด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการ
ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ 4.9 ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ 
บริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในสถานะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
กรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ี 
กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ี
มีวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อรายการ เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ    โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการ
ทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้ แต่จะต้องแจ้งเร่ืองให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
         8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 
          คณะกรรมการตรวจสอบ ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายสมควร  มูสิกอินทร์1 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แตง่ตั้ง 15/05/61 

2 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 24/03/60  

3 นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)3 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 24/03/61 

 

หมายเหตุ   1  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ
แต่งตั้ งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธาน
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กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนาย
วรัิต จนัทร์ศิริวฒันา เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการสรร
หาและแต่งตั้ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ี
ลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้
มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ไป 

 3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ ง              

นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam)  เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ  

โดยมี  นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ี และรับผิดชอบตามขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภาย (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด 

 หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

 (Charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

8.1  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8.2  การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่อมท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

8.3  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือ

ร่วมกบัคณะกรรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบ

ก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกถอนต่อการด าเนินการ

แกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มีเหตผุลอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าว
ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

8 .2 .4   คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทน   (NOMINATION AND REMUNERATION 
COMMITTEE CHARTER)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 

ท่าน ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ  1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง        
พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี แทน นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ท่ีลาออกจาการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

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

2. นางภวญัญา  กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 

3.  นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 
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เมษายน 2561  พร้อมกบัแต่งตั้งพลต ารวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ       
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. การสรรหา 
  1. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
 2. พิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2.  การพจิารณาค่าตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุด

ยอ่ย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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8.2.5   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   (Risk Management Committee CHARTER) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระหว่าง ว ัน ท่ี  1 มกราคม 2562 -  31  ธันวาคม 2562   มีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่ 

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

2. นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

3. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

หมายเหตุ   1  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน นายสิน     
เอกวศิาล  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่ 15  พฤษภาคม 2561 
เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ 

พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 

3. ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ   มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่ องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : 
SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

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

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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10.  ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงาน
หรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้ ค  าแนะน าแก่
คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

12. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้ความส าคญั
และค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

13. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน 
ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะ วธีิป้องกนัและวิธีลดระดบัความเส่ียง
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความ
เส่ียงต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

14. รายงานการก ากบัผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ี
ส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมี
นยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

15. ใหต้ั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

8.2.6  คณะกรรมการการลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   
          คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  31  ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายพิพทัธ์        วริิยะเมตตากลุ 1 ประธานกรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

2 นายประทีป อนนัตโชติ2 กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 24/03/60 

3 นางภวญัญา            กฤตชาติ 3 กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

หมายเหตุ   1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้ ง      
นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประทีป อนันตโชติ และ 
แต่งตั้งนางภวญัญา  กฤตชาติ  แทนนายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 ทั้งน้ี  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
1. พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์      

ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนด จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

  -  ขอบเขตประเภทสินทรัพยท่ี์บริษทัจะลงทุน 
  -  จ านวนวงเงินลงทุนท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัสามารถอนุมติัใหล้งทุน 
2. พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 
3. พิจารณาจดัท าระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 
4. ก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกบัการลงทุน และนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
5. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงและน าเสนอกรอบนโยบายการลงทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 

6. การก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.  พิจารณาอนุมติัการก าหนดข้อจ ากัด ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนใน 

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
8. พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 
9. พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ

เห็นชอบ 
10. พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 
11. ด าเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  8.2.7  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER) 
  คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 29  มกราคม  2562 – 31 ธนัวาคม 2562   มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก

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

2. นางภวญัญา   กฤตชาติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 29/01/61 
3. นายประทีป   อนนัตโชติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 29/01/61 

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

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  
 1. ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบับริษทั ภายใต้

กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล ได้แก่ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4. เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและขอ้

พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอ
ความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเหมาะสมกบับริษทั  และเป็นไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบั ดูแล และใหค้  าแนะน าแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตามนโยบาย

และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4.  เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และขอ้พึงปฏิบติัของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

6.  จดัท ารายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจ าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้ ง

น าเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

7. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษทั
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั  

5. กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได ้

นอกจากน้ี  บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

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

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

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

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีมิใช่
กรรมการบริษทัแต่มีความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ของกิจการ 

 ผู้บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ

ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 
 ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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

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

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

 บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจ
ควบคุม ทั้ งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้ น           
เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชี
ท่ีแตกต่างจากนโยบายท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับรายการท่ีเหมือนกันและเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนังบการเงินของบริษทัย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชี
เดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการจดัท างบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติด
ลบก็ตาม 

 การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิก
บริษทัยอ่ย  เป็นตน้   

8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และคู่มือบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงจะมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญั ดงัน้ี 

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

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

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

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

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

 ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบ
บัญชีและส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด ในรอบปีท่ีบัญชีท่ีผ่านมามี
จ านวนเงินรวม  2,728,100  บาท   

   1.2 ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 
  บริษทัและบริษทัย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะ
ของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา 
ใหแ้ก่ 

 การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  721,000 บาท   

8.7  การปฏิบัตติามหลกัการก ากับดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ   
การเปิดเผยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 

ทั้งปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

8.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบักจิการที่ดี 

การเข้าร่วม
การประชุม
ผู้ถือหุ้น 
(AGM) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล 8/8 - - - - - AGM = 1/1 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 8/8 - - - 2/2 - AGM = 1/1 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ 8/8 - 1/1 2/2 - - AGM = 1/1 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล 8/8 - - 2/2 - - AGM = 1/1 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 8/8 - - 2/2 2/2 - AGM = 1/1 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ - 4/4 1/1 - - - AGM = 1/1 

7.นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา - 4/4 1/1 - 2/2 - AGM = 1/1 

8.นายแยพ คิม แยม - 4/4 - - - - AGM = 1/1 

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

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ - - - - - - AGM = 1/1 
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9.1  นโยบายองค์กรเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 

กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” (Corporate Social Responsibility) เกิดข้ึนอย่าง

กวา้งขวาง ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยจิตส านึกจากภายในองคก์รเอง หรือจากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกเป็นผูผ้ลกัดนั  เป็นเหตุให้

องคก์รต่างๆ จ าเป็นให้ความสนใจและก าหนดบทบาทของตนเองในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร โดยมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นองค์ประกอบ บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายท่ีเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Policy)  โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนกังาน ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการท า CSR ของ

บริษทัฯ  คือ ธุรกิจและสงัคม มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กนั  

ในปี 2560 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินการภายใตช่ื้อ โครงการ CSR  กับ ครอบครัวกรีน 

(GREEN) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และผูมี้ส่วนได้

เสีย ในการท ากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาและด าเนินกิจกรรม

ดา้น CSR ต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ CSR in process ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น   

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

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใหมี้การปฏิบติั CSR-in-process ในเน้ืองาน

จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรท่ีมุ่งเนน้ท างานอยา่งมีความรับผิดชอบ 

“อยา่ท า CSR ใหเ้ป็นงาน แต่ท างานใหมี้ CSR” 

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

ตามมาตรฐานการบญัชี เพ่ือความโปร่งใส ท าธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มีการแกไ้ขปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ฯลฯ 

4. ส่ือสารกบัพนกังานในองค์กรทุกระดบั เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกนั เช่น ส่ือสารถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทาง

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

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติั CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความ

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

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

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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1. หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบันชีวิตของคนท างาน คือ จะต้องต่ืนเช้าเพื่อไปท างาน เม่ือเรามาถึง ท่ีท างานส่ิงท่ีเราให้

ความส าคญัอนัดบัแรกไม่ใช่การยิม้แยม้ทกัทายกนั แต่เป็นการเร่งรีบเพ่ือให้เขา้งานไดท้นัเวลาท่ีบริษทัก าหนด จน

บางคร้ังเราลืมและมองขา้มการทกัทายกนัไปบา้ง การแสดงออก เช่น ยิ้ม ทกัทาย ถามสารทุกข์สุขดิบ ไม่ค่อยได้

ปฏิบติัต่อกนัมากนกั ดงันั้นเพ่ือช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานให้พนกังานสายงานต่าง ๆ ท่ีแทบจะ

ไม่ค่อยไดท้ างานร่วมกนั ไดท้ าความรู้จกั และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ส านกัเลขานุการบริษทั เลง็เห็นวา่การ

ดูแลพนกังานใหใ้ชชี้วติในองคก์รไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีความสุข ก็เป็นอีกหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ส่ิงหน่ึงท่ีจะท า

ให้พนกังานมีความสุขไดก็้คือ การท่ีพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร จึงขอน าเสนอโครงการไม่รู้จกัฉัน ไม่

รู้จกัเธอ  

โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการจบัฉลากคู่บดัด้ี ดูแลซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั 

ฯลฯ ไม่ใช่เพียงการใหข้องขวญั แต่เป็นการใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า การช่วยเหลือในการปฏิบติังานร่วมกนั รวมถึง

ช่ืนชมกนัและกนั ใหก้ าลงัใจกนัในการท างาน  

ในระยะ 1 เดือนแรก คู่บัดด้ีท่ีจบัฉลากได้จะยงัไม่เปิดเผยตวัตน คอยดูแลกนัอยู่ห่าง ๆ โดยใช้วิธีของ

ตนเอง หลงัจากเปิดตวัแลว้สามารถดูแลกนัไดต้่อไปตามความเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานในองคก์ร 

2. เพ่ือสร้างความผอ่นคลายใหก้บัพนกังานโดยมีพนกังานในองคก์รเดียวกนัดูแลซ่ึงกนัและกนั 
3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเผยแพร่ภาพลกัษณ์การด าเนินกิจกรรมดา้น CSR ของ บริษทั 

GREEN  

3. เป้าหมายโครงการ 

เพ่ือใหพ้นกังานแต่ละสายงาน ไดดู้แลซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมความสามคัคีและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
องคก์ร  

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร พนกังานรู้จกัตวัตนของกนัและกนัมากข้ึน 

2. เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการดูแลเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงานมากข้ึน 

9.2  เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption) 

 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม บริษทั กรีน รีซอร์สเซส  จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบาย
ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ฉบบัน้ี
จดัท าข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของ    
บริษทั ฯ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

วตัถุประสงค ์(Objectives):  

1. เพ่ือใหพ้นกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน  

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนกังานเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

3. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  

ขอบเขต (Scope):  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  

1.  ภายใน : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั  

2.  ภายนอก : ลูกคา้หรือผูข้ายสินคา้หรือบริการ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกหน้ี หน่วยงาน ราชการ หน่วยงาน 

      เอกชน 

ค านิยาม  

คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ค  ามัน่ 
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี          
อนัเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัฯ โดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคญักบัการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนใหมี้ความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม 
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

4. หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

1.  พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตอ้งแจง้
ให้ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้และให้ความร่วมมือใน                
การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

2. ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชั่นและผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎของบริษัทฯ              
ท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย  

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชัน่  

4. บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจ
เกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มาตรการการปฏิบัต ิ 

การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกบัหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)  พนักงานตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หุน้ส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
(ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  

1. พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะท่ีติดต่อกบั
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

2.  พนักงานตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรก านัล เช็ค หุ้น ของขวญัหรือสินบน    
อ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆท่ีมีมูลค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

3. พนกังานอาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ    
ก็ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี การรับของก านลัเช่นวา่นั้นตอ้งเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาง
ธุรกิจของพนกังาน  

4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษัทฯ เพ่ือรับหรือเรียกร้อง ให้
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้บริการใดๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

5. เม่ือพนักงานแนะน าบุคคลให้แก่บริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอน
การจดัจา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย  

6. พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะคู่สมรส
หรือบิดามารดา/บุตร  

7. พนักงานตอ้งไม่ให้สินบนแก่เจา้พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรก านัล เช็ค หุ้น 
ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า  

8. พนกังานท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อนตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และอาจถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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9. พนกังานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอให้ของก านลั (ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบัติตาม
ประเพณีปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ด้วย     
ถา้พนกังานไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานราย
ดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนหลงัจากมอบของก านัลหรือเล้ียงรับรองแก่
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้อยู ่ 

10.  พนกังานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือมีความสัมพนัธ์อนัมิชอบ ท าการ
คุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความพิการหรือ
ศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ  

11.  ถา้พนักงานมีค าถามเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นแลว้ พนักงานพึงต้องขอความเห็นจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของตนเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน  

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

1. เร่ืองท่ีรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  
1.1 การกระท าท่ีทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม 
1.2 การกระทาท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

จนท าใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 
1.3  การกระท าท่ีท าใหบ้ริษทัฯเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั  
1.4 การกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

2. ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน  
พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชัน่  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั ท่ีละเมิดนโยบายน้ี   
3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผูร้้องทุกขจ์ากภายใน)  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสงักดัอยู ่ 
(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  
(3) กล่องรับความคิดเห็น  
(4) จดหมายอิเลค็โทรนิกส์ (e-mail )  

4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก)  
(1) ตูรั้บความคิดเห็น  
(2) กล่องจดหมายอิเลค็โทรนิกส์  
(3) เวปไซด ์www.greenresource.co.th  

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั  

1. การคุม้ครองผูร้้องเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

เน่ืองจากการร้องเรียน และการให้ขอ้มูล ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้ง บริษทัฯ และ
พนักงานเป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นค าร้องเรียน ผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการ
ร้องเรียน และท่ีเป็นผูพิ้จารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้ยุง่ยากประการใด ยอ่มไดรั้บ
การประกนัการคุม้ครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนักงาน
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ดงักล่าว บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ     
โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และจะด าเนินการเพ่ือคุม้ครองผูร้้องเรียน  

2. การปิดบงัช่ือและการเก็บรักษาความลบั  

พนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของพนกังานคนอ่ืนก็ได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพ่ือใหง่้ายต่อการติดต่อและสอบสวน  

เม่ือพนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองและ
ป้องกนัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถท าการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือป้องกนัพนักงานหรือผูร้้องทุกข์จาก
ภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 

การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะ
เป็นผูก้ลัน่กรอง  สืบสวนขอ้เท็จจริง  

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผูแ้จง้เบาะแส หรือ
ร้องเรียนไดท้ราบ 

3.  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระทา
การคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้กกล่าว
หวาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  

4. หากผูถู้กร้องเรียน ได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้ นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้และหากการกระท า
ทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของ
บริษทัฯ คาตดัสินของคณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด  

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทั จะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ใหพ้นกังานรับทราบโดยทัว่กนั 
2.  บริษัท จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ เช่น จดหมาย

อิเลค็ทรอนิคส์ เวป็ไซตบ์ริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้  
3. บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอ  

 

จึงประกาศใหท้ราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนัและใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งสามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้ าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัใน
เร่ืองขององคก์ร และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และ
การส่ือสารขอ้มูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และ
สอดคลอ้งกบัแบบประเมินการควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวนั้ น บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีรัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายใน และยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  

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

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเช่ือมัน่และการใหค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์รการตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจ านวน
ค่อนขา้งสูง และการตรวจสอบท่ีผา่นมาท าใหบ้ริษทัฯ มีแนวทางท่ีท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถปฏิบติังานดงักล่าวได ้
เพื่อลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และเป็นการพฒันาบุคลากร เพ่ือมุ่งจะเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ
และทศันคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

ในปี  2560 2561 และ 2562 และบริษัทมีการท ารายการกับบุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขัดแยง้ต่าง ๆ โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ี
เก่ียวข้องกันซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือผูบ้ริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะ
ความสมัพนัธ์และรายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิการ 
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายประทีป อนนัโชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วนัจด
ช าระบญัชี 

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

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน 

- บริษทัฯจดเลิกกิจการ เม่ือวนัที 27 ธนัวาคม 2559 

- บริษทัฯ จดช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

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

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

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบนั 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง
ปัจจุบนั 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 
- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 
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บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบนั 

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

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

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน 

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

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

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2560  ถึง
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน 

- บริษทัจ าหน่ายหุน้ของบริษทัดงักล่าวตามมติกรรมการบริษทั วนัท่ี 19 กนัยายน  2561 

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

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึง
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เน่ืองจากอ านาจบริหารเป็นของบริษทั 

- บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้ 49%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึง
ปัจจุบนั 

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

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เน่ืองจากอ านาจบริหารเป็นของบริษทั 

- บริษทัยอ่ยถือหุน้ 49%  ของทุนจดทะเบียน 
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บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั ถือหุน้ร่วมกนัในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั แอสโทเนอร์จี โซลาร์    
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ถือหุน้ร่วมกนัในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

 

11.1  รายการระหว่างกนัในปี 2562 และ 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ลกัษณะรายการ 
 

นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

4,500 2,392 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

240 234 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
 
 

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

600 100 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
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2.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

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

     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

1,288 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

1,361 2,021 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหม าะสม เน่ื องจาก เป็ น รายการ
ค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อตกลง
ทางการคา้ปกติ  และเป็นราคาซ่ึงไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

18 323 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

 

 

3.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 600 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

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

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

        861 2,204 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

840 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

5.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

7,829 2,486 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

240 60 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
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6.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 7 
ต่อปี 

2,708 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

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

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั      

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

- 800 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด - 800 รายการดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

8.  รายการระหว่างบริษัท  เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

10 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

10 - รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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     9.  รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั     

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

1,200 200 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด 1,200 200 รายการดั งก ล่ าว เป็ น รายก าร ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

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

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั      

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 114 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 114 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

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

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 7 
ต่อปี 

4,062 1,684 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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12.  รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั กบั บริษัท แอสโทเนอร์จ ีโซลาร์(ไทยแลนด์) จ ากดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 
ต่อปี 

2,447 990 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

11.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
         การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีผ่านมาของบริษทั ไดมี้การก าหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

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

2)    การท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เฉพาะธุรกรรมการคา้ปกติ เช่น การขายสินคา้การ
ใหบ้ริการ การซ้ือสินคา้การจ่ายค่าสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ ใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัได ้
        เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในดา้นราคา การช าระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปในท านองเดียวกนักบัท่ีบริษทัท า
กบับุคคลอ่ืนหรือตามสญัญาท่ีตกลงไว ้ทั้งน้ีใหแ้จง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังถดัไป ในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการผูจ้ดัการไม่มี
อ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้
ร่วมประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้ งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ อาทิการขายสินคา้ท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อ
รายการเม่ือกรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ให้
กรรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

11.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
     บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก หรือใหป้ฏิบติัไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการดว้ย เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
      นอกจากน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
      ทั้ งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์    มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้หค้วามเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
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ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงิน 
งบการเงิน 
          (หน่วย : พนับาท) 
                             2560          2561 2562 
ข้อมูลทางการเงนิ 
รายไดร้วม            53,057.00    161,888.00 129,939.00 
ก าไรขั้นตน้            6,019.00      40,770.00   55,962.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ         (58,194.00)        1,257.00   12,434.00 
สินทรัพยร์วม         667,752.00 1,130,785.00       1,079,698.00 
หน้ีสินรวม              18,653.00    271,029.00 230,624.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         649,099.00    859,693.00 849,074.00 
ทุนจดทะเบียน      1,149,760.00    818,025.00 818,025.00 
ทุนช าระแล้ว            715,020.00    818,025.00 818,025.00 
 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ(%)           11.34%    25.18%  43.07% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)          -8.34%     0.37%  0.53% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)          -8.29%     0.76%  2.19% 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)        2,446.61    649.41  655.86 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)                 164.58      64.74  79.35 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)             0.03        0.36  0.31 
 
ข้อมูลต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้            (0.079)     (0.003) 0.005 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท)                  1.00        1.00  1.00 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี                   0.92        1.05  1.04 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวม     

  งบแสดงฐานะการเงนิ        หน่วย : พนับาท 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 213,059.00 31.91 53,556.00 4.74 9,299.00 0.86

เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 0.00 0.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 2,455.00 0.22 9,313.00 0.86

   - กิจการอ่ืน 12,375.00 1.85 63,418.00 5.61 52,627.00 4.87

ลูกหน้ีจากการขายเงินมดัจ า 0.00 0.00 0.00

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 0.00 0.00 0.00

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น 0.00 0.00 0.00

ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 211,822.00 31.72 111,326.00 9.85 103,014.00 9.54

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 437,256.00 65.48 230,755.00 20.41 174,253.00 16.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากจากสถานบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.00 1,711.00 0.15 8,040.00 0.74

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 33,390.00 5.00 32,085.00 2.84 46,939.00 4.35

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 74,905.00 6.62 93,852.00 8.69

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 75,540.00 11.31 110,684.00 9.79 121,840.00 11.28

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 120,613.00 18.06 643,896.00 56.94 599,340.00 55.51

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 21.00 0.00 35,732.00 3.16 34,480.00 3.19

สินทรัพยภ์าษีนิติบคุคลรอตดับญัชี 186.00 0.02 122.00 0.01

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 932.00 0.14 831.00 0.07 832.00 0.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 230,496.00 34.52 900,030.00 79.59 905,445.00 83.86

รวมสินทรัพย์ 667,752.00 100.00 1,130,785.00 100.00 1,079,698.00 100.00

สินทรัพย์

รำยกำร

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561

ตรวจสอบแล้ว
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          หน่วย : พนับาท 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00

   - กิจการอ่ืน 12,657.00 1.90 14,485.00 1.28 7,905.00 0.73

หน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.00 0.00

   - สญัญาเช่าทางการเงิน-กิจการอ่ืน 328.00 0.05 346.00 0.03 153.00 0.01

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00

เงินกูย้ืมระยะยาวครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16,053.00 1.42 37,022.00 3.43

เงินกูย้ืมระยะสั้น 170.00 0.03 40,300.00 3.56 0.00 0.00

เงินรับล่วงหน้าตามสญัญาจะซ้ือจะขาย 3,493.00 0.52 1,580.00 0.14 1,961.00 0.18

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,648.00 2.49 72,796.00 6.44 47,041.00 4.36

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 555.00 0.08 210.00 0.02 339.00 0.03

เงินกูย้ืมระยะยาว 9,000.00 0.80 0.00 0.00

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 187,548.00 16.59 182,103.00 16.87

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,450.00 0.22 1,538.00 0.14 1,141.00 0.11

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,005.00 0.30 198,296.00 17.54 183,583.00 17.00

รวมหนี้สิน 18,653.00 2.79 271,092.00 23.97 230,624.00 21.36

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

      ทนุจดทะเบียน 1,149,760.00 818,025.00 818,025.00

      ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 715,021.00 107.08 818,025.00 72.34 818,025.00 75.76

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 624,226.00 93.48 624,226.00 55.20 624,226.00 57.81

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 0.00 0.00 0.00

          จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9,834.00 1.47 9,834.00 0.87 9,834.00 0.91

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (699,985.00) (104.83) (702,784.00) (62.15) (698,662.00) (64.71)

องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุ้น (1,738.00) (0.16)

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.00 110,392.00 9.76 97,389.00 9.02

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 649,096.00 97.21 859,693.00 76.03 849,074.00 78.64

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 667,749.00 100.00 1,130,785.00 100.00 1,079,698.00 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รำยกำร

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561

ตรวจสอบแล้ว
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หน่วย : พนับาท 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 39,907.00 75.22 82,286.00 50.83 11,628.00 8.95

รายไดค้า่เช่าและบริการ 4,670.00 8.80 8,731.00 5.39 14,595.00 11.23

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 1,422.00 2.68 40,566.00 25.06 89,381.00 68.79

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 45,999.00 86.70 131,583.00 81.28 115,604.00 88.97

ดอกเบ้ียรับ 3,954.00 7.45 3,601.00 2.22 5,020.00 3.86

รายไดอ่ื้น 3,104.00 5.85 5,585.00 3.45 4,321.00 3.33

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัย่อย 2,119.00 1.31 0.00 0.00

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 19,000.00 11.74 140.00 0.11

กลบัรายการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 4,854.00 3.74

รวมรำยได้ 53,057.00 100.00 161,888.00 100.00 129,939.00 100.00

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 34,588.00 65.19 62,058.00 38.33 8,754.00 5.41

ตน้ทนุคา่เช่าและบริการ 4,970.00 9.37 9,669.00 5.97 10,054.00 6.21

ตน้ทนุจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 422.00 0.80 19,086.00 11.79 40,834.00 25.22

รวมต้นทุนขำย 39,980.00 75.35 90,813.00 56.10 59,642.00 36.84

ตน้ทนุการจดัจ าหน่าย 5,175.00 9.75 16,500.00 10.19 3,089.00 1.91

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 38,295.00 72.18 25,464.00 15.73 33,231.00 20.53

คา่ตอบแทนกรรมการ 11,176.00 21.06 11,519.00 7.12 9,801.00 6.05

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 2,475.00 4.66 1,305.00 0.81 0.00

ขาดทนุ(โอนกลบั) จากการลดมูลคา่ตน้ทนุโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ (5,275.00) (9.94) 609.00 1.15 0.00

หน้ีสงสยัจะสูญ 19,371.00 36.51 8,805.00 16.60 0.00

รวมค่ำใช้จ่ำย 71,217.00 284.93 64,202.00 163.78 46,121.00 102.17

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหักดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิได้ (58,140.00) (109.58) 6,873.00 12.95 24,176.00 45.57

ตน้ทนุทางการเงิน 54.00 0.10 4,825.00 9.09 11,678.00 22.01

รวมค่ำใช้จ่ำย 111,251.00 385.03 159,840.00 293.51 117,441.00 235.08

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหักภำษเีงนิได้ (58,194.00) (285.03) 2,048.00 (193.51) 12,498.00 (135.08)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (791.00) (1.49) (64.00) (0.12)

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี (58,194.00) (109.68) 1,257.00 2.37 12,434.00 23.44

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไว้ 1,681.00 3.17 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (56,513.00) (106.51) 1,257.00 2.37 12,434.00 23.44

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561

ตรวจสอบแล้วรำยกำร

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว
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          หน่วย : พนับาท 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (56,512.00) (2,581.00) 4,013.00

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย (1.00) 3,838.00 8,421.00

(56,513.00) 1,257.00 12,434.00

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น(บาท) (0.079) (0.003) 0.005

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น(บาท) (0.074) (0.003) 0.005

รำยกำร

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561

ตรวจสอบแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานประจ าปี 2562           

 

   หนา้ท่ี 106 
 

          หน่วย : พนับาท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ (58,194.00) 2,048.00 12,498.00

ตน้ทนุทางการเงิน 54.00 4,825.00 11,678.00

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22,677.00) (53,571.00) 4,137.00

การปรับปรุงดว้ยตน้ทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 33,572.00 61,308.00 8,737.00

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,214.00 (6,521.00)

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,283.00) 3,870.00 (6,266.00)

การปรับปรุงดว้ยเงินรับล่วงหน้าตามสญัญาจะซ้ือจะขาย (2,689.00) 141.00 0.00

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ินและคา่ตดัจ าหน่าย 6,406.00 24,955.00 36,789.00

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ-อ่ืน (กลบัรายการ) 2,475.00 1,305.00 (4,854.00)

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน (กลบัรายการ) 0.00 0.00 478.00

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 19,372.00 (19,578.00) (140.00)

การปรับปรุงดว้ยขาดทนุจากการลดมลูคา่ของตน้ทนุพฒันาโครงการ (กลบัรายการ) (5,275.00) (878.00) 0.00

การปรับปรุงดว้ย(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (559.00)

การปรับปรุงดว้ย(ก าไร)ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (2,019.00) 0.00

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไม่ใช่เงินสด - ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,273.00 134.00 0.00

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไม่ใช่เงินสด - ตดัจ าหน่ายหน้ีสิน (924.00) (2,054.00) 0.00

การปรับปรุงดว้ยรายการคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 875.00 447.00 0.00

การปรับปรุงดว้ยรายการดอกเบ้ียรับ (3,954.00) (3,905.00) 0.00

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทนุหรือการกูย้มื 0.00 0.00 (819.00)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (31,742.00) 19,242.00 55,158.00

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (54.00) (6,865.00) (11,678.00)

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 908.00

ภาษีเงินไดรั้บคืน(จ่ายออก) (873.00) (1,189.00) (455.00)

เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ (141.00) (359.00) (767.00)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (32,810.00) 10,829.00 43,166.00

รำยกำร
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          หน่วย : พนับาท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป 100.00

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (23,162.00)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (10,000.00)

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กูย้มืแก่บคุคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,947.00)

เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กูย้มืแก่บคุคลอ่ืน

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (65,725.00) 0.00

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.00 (1,710.00) 0.00

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9.00 0.00 935.00

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,874.00) (426,079.00) (1,332.00)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 0.00 (36,128.00) (290.00)

ดอกเบ้ียรับ 4,140.00 3,905.00 0.00

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทนุชัว่คราว 100,250.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ (74,154.00) 0.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 28,371.00 (525,737.00) (52,696.00)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

เงินสดรับจากการกูย้มืเงิน 281,650.00 85,000.00

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (4,772.00) (28,749.00) (118,776.00)

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่า (312.00) (328.00) (952.00)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 0.00 103,004.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงิน (5,084.00) 355,577.00 (34,728.00)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (9,523.00) (159,331.00) (44,258.00)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 222,581.00 213,059.00 53,557.00

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 0.00 (171.00) 0.00

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 213,058.00 53,557.00 9,299.00

รำยกำร
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)                                                  ปี 2560                     ปี 2561                  ปี 2562                       

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  26.26 3.17 3.70 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  13.54 1.64 1.51 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)   4.82 3.36 1.81 
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  75.68 108.53 201.77 
  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร(เท่า)  0.14 0.21 0.18 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  0.12 0.56 0.56 
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  2,446.61 649.41 655.86 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  2.22 5.64 4.60 
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  164.58 64.74 79.35 
  Cash Cycle (วนั)  2,357.71 693.19 778.29 

          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILTY RATIO) 
   อตัราก าไรขั้นตน้(%)  11.34% 25.18% 43.07% 

  อตัราก าไรสุทธิ (%)  -109.68% 0.78% 9.57% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  -8.34% -0.37% 0.53% 

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICENCY RATIO)      

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
 

-8.29% 0.76% 2.19% 

  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า)  0.08 0.18 0.12 

           

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.03 0.36 0.31 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  -1076.67  1.42 2.07 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

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

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า งบการเงินของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัท าและเปิดเผยโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัแลว้ 
    
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                  
   ....................................................     .................................................... 
                     (นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ)             (พล.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี)  
      กรรมการ                                         กรรมการ 
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รายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น ในระหวา่งปี 2562  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
ทั้งส้ิน 4 คร้ัง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

                                                                                                                                จ านวนคร้ัง 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ                 4/4 

2. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา                   กรรมการตรวจสอบ                              4/4     

3. นายแยพ  คิม แยม                       กรรมการตรวจสอบ                              4/4 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัภารกิจอยา่งอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตาม กฎบตัรท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษทัฯมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาและ ให้ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีส าคญัร่วมกบัฝ่ายบริหาร         
ผูต้รวจสอบบญัชี  ผูต้รวจสอบภายใน  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี        

การสอบทานรายงานทางการเงนิ        

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้  โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมหารือในการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น 

ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมี

สาระส าคญั  รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล   และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นชอบกบัการรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัวา่  รายงานทางการเงินดงักล่าว  ไดจ้ดัท าข้ึนโดย

ถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ การเลือกใช ้นโยบายบญัชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    
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การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส  ตามแผนงานท่ีได้
อนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั  และไดใ้หข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้มี
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ  รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของ                  
ผูต้รวจสอบภายใน ท่ีจัดท าข้ึนตามระดับและแนวความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบติังานตามแผน
ตรวจสอบภายใน       

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสม

และมีประสิทธิผล  การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการประสานงานท่ีดีกบัฝ่าย
บริหารและผูส้อบบญัชี  และใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง  (Risk Management)ท่ี เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยไดท้บทวนปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

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

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นอิสระ   สอดคลอ้งตามแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบอยา่ง
สม ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบจ านวนรวม 4 คร้ัง  

การสอบทานการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษทัฯ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัมีไวก้บั

บุคคลภายนอก  คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัตอ่กฎหมายและขอ้ก าหนด
ดงักล่าว   
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การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการท ารายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  และหน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานงานบญัชีและการเงินว่ารายการทางการคา้หรือ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกนันั้น บริษทัด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมทั้งรายการท่ีมีสาระส าคญัไดรั้บการเปิดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ      
ซ่ึงมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินวา่รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีไดพิ้จารณานั้น  บริษทัด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้    

ผู้สอบบัญชีภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบญัชี  แห่ง บริษทั กรินทร์ 

ออดิท จ ากดัในปี 2562 ซ่ึงไดใ้ห้บริการสอบบญัชีต่อเน่ืองเป็นเวลาจ านวน 1 ปี และเห็นวา่ผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 

ส าหรับปี 2563  บริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหข้ออนุมติั
จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ ง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัด์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699  และ/หรือ นางสาวเตชินี               
พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9012 
และ/หรือ  นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10142 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4752 และ/หรือ  นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7517 และ/หรือ  นางสาว     
วนันิสา งามบวัทอง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6838 และ/หรือ  นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
9169 และ/หรือ   นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8134 และ/หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8658 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  9393 และ/หรือ           
แห่งบริษทัสอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 และอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 
2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั  และงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงินรวม 1,950,000.- บาท   
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ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ท าให้เช่ือไดว้่าบริษทัมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน       

ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้  มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี  รวมทั้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการปฏิบติังาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและมีความ

เป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีขอ้จ ากัดในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้ งจากผูบ้ริหาร พนักงานและ        

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
อยา่งเท่าเทียมกนั 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
      

             (นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผล

การด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม

ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ความเส่ียง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดท้ าการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากการรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของโอกาสในการน าไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่คราวทาง
ภาษีและความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 
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การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- พิจารณาการประเมินของผูบ้ริหารถึงความเพียงพอของก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับเพ่ือท่ีจะบนัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยไดพ้ิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการ
จดัท าประมาณการของผูบ้ริหาร 

- ทดสอบความน่าเช่ือถือของการค านวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณล่าสุดท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั และ 

- สอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับสมมติฐานส าคัญเร่ืองการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาวโดย
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม  

การด้อยค่าของเงนิลงทุนของบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยน์ั้นอยูใ่นช่วงชะลอตวั ท าใหย้อดขายตลอดทั้งปีของบริษทัลดลงจากปีก่อนๆ จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัมี
ผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากการลงทุนของบริษทัลดลง 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุน ณ วนัส้ินรอบบญัชี ตามวิธีมูลค่าตามบญัชีหลงัจากการ

ปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวธีิมูลค่าปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

- สอบทานสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวธีิการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถ

ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ และ 

- ทดสอบการค านวณเพ่ือพิจารณามูลค่าการบนัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
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เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อยา่งไรก็
ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 



  
รายงานประจ าปี 2562           

 

   หนา้ท่ี 118 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 

 

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 
      

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1.นายชยัสิทธ์ิ        
วิริยะเมตตากุล 

70 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รุ่น 2511 
 
 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง         

(ผูน้  าเมือง รุ่น 3) 

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

- นายพิพทัธ์         
วิริยะเมตตากุล  
– บุตรชาย 

เม.ย.2561 -ปัจจุบนั 
ปี 2541 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2546 – ปัจจุบนั 

 

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

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

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  
อินทรสุขศรี 

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

818,024,729 บาท 
ณ 30 ธนัวาคม 2562)   

ไม่มี   ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 

-รองประธานกรรมการ 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

  ปัจจุบนั 
 

2556 

-กรรมการอิสระ 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

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

  
 

       



                                                                                                                                            รายงานประจ าปี  2562 

GREEN                                                                                                              หนา้ท่ี  120 
 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

          2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

        

          2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2533 -รองผูก้  ากบั (ท าหนา้ท่ี
ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2524 -รองสารวตัรแผนก
งบประมาณ 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

3.นายประทีป    
อนนัตโชติ 

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

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
24 ก.พ. 2560  

 
 

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

2557-2558 
2550-2556 

 
2542-2549 
2538-2541 

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

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

4.นางภวญัญา             

กฤตชาติ 

 

72 -บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

2561 
 
 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2557 – ปัจจุบนั 
 

7 ก.ค. 2559 -2561 
 
 

5 ก.พ. 2558 –       
7 ก.ค. 2559 

 
2552 – 2556 

 
 

2551 – 2555 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
  
-กรรมการ 
 

- บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร จ ากดั 
 
- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
 
- บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
 
 
- บจ. บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์  
 
 
- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
 

5.นายพิพทัธ์        

วิริยะเมตตากุล 
37 

ปริญญาตรี  Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ

เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 

0.146 
( ห ม า ย เ ห ตุ  : 
ข้อมูลสัดส่วน
การ ถือหุ้น ใน
บริษัทด้วยทุน
จ ด ท ะ เ บี ย น 
8 1 8 ,024 ,7 2 9 
บ า ท ณ  3 0 
ธนัวาคม 2562)   

ไม่มี 26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั 
 

24 ก.พ. 2560 – 
ปัจจุบนั 

 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 

 

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการการลงทุน 
 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ    

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

6.นายสมควร        
มูสิกอินทร์ 

72 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การบญัชี)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.61 – ปัจจุบนั 
 

2514 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 

 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
-กรรมการตรวจสอบ 

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

7.นายวิรัติ   
จนัทร์ศิริวฒันา 

67 -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560-
ปัจจุบนั 

2553 – 2555 
 

2552 – 2557 
 

2555 – 2557 

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
แผนพฒันาองคก์ร 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบส่ือสาร 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง 
 
- การไฟฟ้านครหลวง 

8.นายแยพ คิม แยม 56 -สถาบนัการศึกษาดา้นเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบตัร

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ไม่มี ไม่มี 26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั 

 
24 ก.พ. 2560 –  
เม.ษ 2561 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

-กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการ 

 
-กรรมการ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

 
-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

 
-การพฒันาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , 
Amitra Expert SRL 

9.นายไต ้ชอง อี 
(Mr.Tai Chong Yih) 

59 -ปริญญาโทการจดัการ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการคา้ 
มหาวิทยาลยัโตรอนโต ประเทศแคนาดา   

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

9.369  
(หมายเหตุ : ขอ้มูล
สดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัดว้ยทุน
จดทะเบียน 

818,024,729 บาท 
ณ 30 ธนัวาคม 

2562)   

ไม่มี เม.ย.2561 - ปัจจุบนั 
ธ.ค.2561 – ปัจจุบนั 
ต.ค.2560 - ปัจจุบนั 

 
2560 – 26 เม.ย.62 

ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 
2552 – มิ.ย. 2559   

ม.ค. 2546 – ปัจจุบนั 
ก.ค. 2554 –  ธ.ค. 2555 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
-ผูอ้  านวยการ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 
-กรรมการ 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการ 
-ท่ีปรึกษา 
 

-ไทยศรีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
-บริษทั ควอลิต้ีเรนทอ์ะคาร์ จ  ากดั  
-บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ  ากดั 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. หลกัทรัพย ์ไอร่า 
-บมจ. ถิรไทย จ ากดั  
-บจก. บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ , (Bina Puri 
Thailand) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 61 - University of California, Berkeley International Business 
Development Program 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ไม่มี ไม่มี แต่งตั้งเขา้ใหม่        
26 เม.ย.2562 
24 ก.พ. 2560 –    
เม.ย 2561 

(ลาออก 27 เม.ย.61) 
2558 - ปัจจุบนั 

 
 

2531 – ปัจจุบนั 
 

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

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

     2557 
 
 

2555 
 
 

2551 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธานหลกัสูตรพฒันา
สมัพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

11.นางธนิดา 
อินทจกัร์ 

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

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 
 

2556 – ส.ค. 60 
 

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

 
2549-2555 

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

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

12.นางภทัรยล 
วรรธนะสาร 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

-ผูจ้ดัการส านกัเลขานุการ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

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

13.นายชินพนัธ์         
ปิยะศิริพงศ ์

52 -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - มิ.ย.
2562 

 
2559-ก.ค. 2560 

 
2558 – 2559 

 

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

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

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2553-2556 
 

2549 – 2553 
 

2539 – 2549 
 

2537-2539 
 

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

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

 14.นางสุกญัญา     
ขนัก าเหนิด 

38 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

 
 

2556-2557 
 

2555-2556 
2546-2555 

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

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

15.นายนาวิน 
ทองหญีต 

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

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560- ก.พ.
2562 

2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2556 - 2558 
2549 - 2553  
 2546 - 2549 

 

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

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. แนชัน่แนล เฟอร์นิเจอร์  
-บมจ. วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ต้ี 
-บริษทั วิคเตอร์ลอว ์จ  ากดั 
-ส านกังานกฎหมายนาวินทนายความ 
-บจก. ส านกักฎหมายยทุธศาสตร์ธรรม   
-บจก.ส านกักฎหมายสุทธาธรรม  
-ส านกังานสุเมธท่ีปรึกษากฎหมายและ
ทนายความ 



                                                                                                                                            รายงานประจ าปี  2562 

GREEN                                                                                                              หนา้ท่ี  126 
 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

16. นางสาวสรัญรัตน์  
สีสนั 

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

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั
2547 -2556 

 
2546-2547 

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

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

 เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

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

ตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก.ทะเบียนกรรมการ 

ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจ าปีของบริษทั 

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

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

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงัน้ี 

 จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practices) 

 แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย
ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการ 

 ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเ บ้ืองต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ                                 
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติั และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  

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

 ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบั ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั 

 ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการ 

 จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  

 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 




