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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท  

 วสัิยทศัน์  

“ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นเป็น
ส าคญั” 

 พนัธกจิ 

1. มุ่งมัน่สร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

2. มุ่งมัน่เป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือก และพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพและมีอตัราการ

เติบโต 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั 

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือกและพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ เนน้กระแสรายไดสู่้องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย 

เป็นผูน้ าในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และสร้างองค์กรสู่การด าเนินธุรกิจพลังงานสะอาด Green & 
Clean Energy Business เพ่ือสร้างกระแสรายได ้ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ทั้ ง น้ี  บ ริ ษัท ฯ  ย ัง ค ง ยึ ด น โ ยบ า ย แนวท า ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ สู่ ธุ ร กิ จ พลั ง ง านสะอ าด  G r e e n  & 
Clean Energy Business  และอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือสร้างกระแสรายไดท่ี้มัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิในระยะส้ัน 

ในปี 2562– 2563 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี คือ 
1. จ าหน่ายและปิดโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีจ านวน 2 โครงการ 

2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้ง

การร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน 

- ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพ่ิมพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางการด าเนินธุรกิจ 

4. ควบคุมการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการและ    

มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมา

ประยกุตใ์ช ้เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองคก์ร 

6. พฒันาความสามารถของบุคลากรเพ่ือใหท้นัต่อการเติบโตของบริษทัฯ 

7. ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  ของบริษทัฯ 

8. ส่งเสริมใหอ้งคก์รมุ่งมัน่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิระยะกลางและระยะยาว  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน     

โดยรูปแบบธุรกิจท่ีสนใจไดแ้ก่  

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทขยะ 
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทพืชพลงังานและไม ้ 

ทั้ งน้ี บริษทัได้วางเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในปี 2565 บริษทัฯ จะตอ้งมีโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีมีก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 50 เมกะวตัต ์โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเป็น
หลกั และแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 ส าหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้านั้น บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาและลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยต์ามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เช่น สหกรณ์การเกษตร
โครงการเปิดโซล่าร์รูฟเสรีในโครงการน าร่อง (Pilot Project) นอกเหนือจากน้ีบริษทัฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้า   
โซล่าร์รูฟเพ่ือขายไฟฟ้าใหแ้ก่โรงงาน และหา้งสรรพสินคา้ และยงัมีโครงการท่ีจะใหบ้ริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟใหแ้ก่บา้นเรือน
ท่ีสนใจ 

 กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นหลกั และการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ บริษทัจะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
โดยจะจดัการจ าหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่และลงทุนกบัพลงังานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) 
บริษทัจะมีการลงทุนกบัพลงังานทางเลือกท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟกบัการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวตัต ์เป็นการสร้างความมัน่คง
ในรายรับของบริษทัในอีกกวา่ 20 ปี ใหห้ลงั และมีแผนการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัในสภาวะท่ีบริษทัก าลงัขาดทุน     
ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือถ่วงดุลกบัการสูญเสียไปแลว้ แมเ้ป็นเพียงส่ิงเล็กนอ้ยแต่ก็สามารถส่งผลต่อ
ความส าเร็จของบริษทัได ้รวมทั้งจะเป็นการสร้างคุณลกัษณะการใชจ่้ายท่ีดีใหแ้ก่บริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

  ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan)  บริษทัจะมีการติดตั้งและขายไฟใหก้บัภาคเอกชนดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความตอ้งการท่ีมากข้ึนในการผลิตไฟเพ่ือใชเ้องของภาคเอกชน และความตอ้งการใชไ้ฟท่ีมากข้ึน
ในระดบัครัวเรือน เช่นรถพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ส่วนในแผนระยะยาว เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟให้กบัภาครัฐมีอายสุญัญา
ถึงกวา่ 20 ปี ทางบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและพฒันาต่อยอดธุรกิจจากผลก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด และมีปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่ง
ย ัง่ยนื 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั   

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

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอก
ล าโพง และตูล้  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพ่ือใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไมต้ามค าสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการใน
ประเทศเป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลเอ้ียวศิวิกลู และนายธเนศ ดิลกศกัยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอ
ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

 ในปี 2545 บริษทัไดข้ยายการด าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”) 
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ท่ีมีการใชช้ิ้นส่วนท่ีท าจากไมเ้ป็น
ส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer 
Table) เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกคา้จะน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ (Distributor) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Agent) และผูป้ระกอบการ (Operator) ของลูกคา้อีกทอดหน่ึงภายใตต้รา
สินคา้ของตนเอง 

 ในเดือนธนัวาคม ปี 2547 บริษทัตกลงร่วมทุนกบั MMC โดยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 240 ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10  บาท เพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ฝ่ายไทยจ านวน 
12.6 ลา้นหุ้น และ MMC จ านวน 8.4 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท และได้เรียกช าระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนส่วนท่ีเพ่ิม ท าให้บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัส้ินปี 2547 เป็นจ านวน 82.50 ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้มติลด
ทุนจดทะเบียนจ านวน 40 ลา้นบาท จากเดิม 240 ลา้นบาท เหลือ 200 ลา้นบาท พร้อมทั้ งได้เรียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ท าใหผู้ถื้อหุน้ฝ่ายไทย และ MMC ถือหุน้เป็นจ านวน 13 ลา้นหุน้ และ 7 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMC
ไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะน าหุน้จ านวน 44.57 ลา้นหุ้น และจ านวน 24 ลา้นหุ้น ตามล าดบั รวมเป็น 68.57 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เขา้ฝากในบัญชี Lock up กับบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.57        
ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นหุ้น) ในกรณีท่ีผูร่้วมทุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการขายหุ้นของตนออกจากบญัชี Lock up จะตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงท่ีจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของ        
ผูถื้อหุน้แต่ละฝ่ายใหไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นบาท) 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 บริษทัไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวน 170 ลา้นบาท ดงักล่าวขา้งตน้ ไปซ้ือท่ีดิน
ประมาณ 4 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน และซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีกประมาณ 17 ไร่  เพ่ือรองรับการก่อสร้างในส่วนการขยายโรงงาน 
และคลังสินคา้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และได้ท าสัญญาซ้ือตราสินคา้ “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC        
เพ่ือท าให้บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย (พ้ืนท่ีท่ีบริษทัไดรั้บสิทธิในการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้
ตราสินคา้ “Medalist” จะรวมเรียกวา่ “Territory” ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัคงเป็นสิทธิของ MMC ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในทวีป
อเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกวา่ “Non-Territory”) ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่าย 



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 4 
 

สินคา้ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน เน่ืองจากจ าหน่ายไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่ตอ้งขายผา่น MMC ดงัเช่น
ในอดีต 
 นอกจากน้ี บริษัทได้ท าสัญญาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยก าหนดให้ 
MMC ช่วยท าการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจ าหน่ายเชิงรุกส าหรับเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ี
เ ก่ียวข้องในพ้ืนท่ี  Territory เช่น การส่งมอบรายช่ือ สถานท่ีติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกค้าให้กับบริษัท                        
การประสานงานให้บริษทัไดติ้ดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน Territory เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
บริษทัไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ดา้นการตลาด และช่วยเสริมความสามารถในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางหน่ึง 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมทั้ งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 250 ล้านบาท           
โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 50 ลา้นหุ้น เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจ านวน 40 ลา้นหุ้น และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจะเสนอขายใหก้บักรรมการ และพนกังานของบริษทัจ านวน 10 ลา้นหุน้ และมีมติให้
น าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 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 ให้กบั
ทางบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสิทธิในการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดงักล่าว โดย MMC สัญญาวา่จะไม่ประกอบ
ธุรกิจท่ีแข่งขนักนัในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
 ในปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 375 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ      
(MME-W1) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 250 ลา้นบาท 
 ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหโ้อนเงินลงทุนบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ไปเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน 
 ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พฒันาเว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สายโทรศพัท ์เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 
 ในปี 2553 บริษทัลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
 ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาก 375 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจากการ
ส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรุ่นท่ี 1 (MME-W1) 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.20 ลา้นหุ้น มูลค่า   
หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิง
เสียง ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภทในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจาก
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ราชการ เร่ือง การบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าโอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผล
เสียหายต่อบริษัทท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดังกล่าวทั้ งจ านวน            
เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140  ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 
 ในปี  2556  ช่วงเดือนเมษายน  บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556  
เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จ านวน 1,025  ลา้นบาท จากเดิม  250 ลา้นบาท  รวมเป็น 1,275 ลา้นบาท  โดยออกหุน้
สามญัจ านวน 1,025 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้ละ 1.00 บาท   เพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

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

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทั ไดมี้การลงทุนในธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อโครงการ  “The Impress”  มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ลา้นบาท  ตั้งอยู ่ ณ  ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจหลกัดา้น
การพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเดิมท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนัทนาการ เช่น ตูป้าเป้าอิเลค็ทรอนิคส์  โตะ๊พลู ฯลฯ 

 ในปี  2556 บริษทัไดพิ้จารณาจ าหน่าย บริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจ านวน มูลค่า 
1.2 ลา้นบาท เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษทัดงักล่าวยงัไม่มีการด าเนินงานใดๆและ ในเดือนกนัยายน ปี 2556  บริษทัฯ
ได้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด จ านวน 17.8 ลา้นบาท  
เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาจากการลงทุนพฒันาระบบออนไลน์ของบริษทัดงักล่าวเกิดขอ้ผดิพลาด และบริษทัฯ
มีการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเคร่ืองเล่นสันทนาการ ซ่ึง บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ตอ้งอาศยั
การจ าหน่ายผลิตภณัฑค์วบคู่ไปกบัสินคา้ดงักล่าว ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ระหวา่ง ปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 4  ตุลาคม 2556  เพ่ือขอมติผูถื้อหุน้ร่วมพิจารณา
อนุมติัการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  พร้อมการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบับริษทั เน่ืองจากบริษทัฯมี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลกั จึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย  คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท ์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้
เหมาะสมกบัธุรกิจ ณ ปัจจุบนั 

 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นท่ีดินเปล่า ในเขตจงัหวดั มหาสารคาม
(หลงัร้ัวมหาวิทยาลยัมหาสารคาร) จ านวน 2 แปลง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 17  ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากบั 152,000,000 
บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบสองลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัโดยค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นว่าเพ่ือน าท่ีดินดงักล่าวไปพฒันาธุรกิจดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์และผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคาม มีการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการพฒันา
การศึกษา มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล จะท าให้มหาสารคาม มีความเจริญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี (AEC) 
 ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯไดพิ้จารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดิ อิมเพลส ตั้งอยู ่ ณ  
ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม จ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว ดว้ยมูลค่าส่ิงตอบแทน 144,280,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีลา้น
สองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงมีราคาประเมินอยูท่ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบเจ็ดลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปด
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ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) สาเหตุในการจ าหน่ายโครงการดงักล่าวต ่ากว่าราคาประเมินเน่ืองจากบริษทัฯ มีความ
ตอ้งการจะน าเงินลงทุนในโครงการอ่ืนๆของบริษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหนา้ การขายชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ และ
ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมอีกมาก ทางบริษทัพิจารณาแลว้ให้ด าเนินการขายโครงการออกในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปตามมูลค่า
ทางตลาดและไม่เสียหายต่อบริษทัฯ  
 ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557  เพื่อขอมติ      
ผูถื้อหุ้นร่วมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลด าเนินงาน ฯลฯ โดยผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามวาระต่างๆท่ี ไดข้อร่วมพิจารณา 

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

ช่วงปลายปี 2557 บริษทัฯ ไดพิ้จารณายกเลิกการซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลง ซ่ึงบริษทัไดมี้การวางมดัจ าในปี 2556  
เน่ืองด้วยบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงการตกัสิลาคอนโดมิเนียม ท่ีมีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท      
(สองร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพฒันาและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบั    
ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัและมีความผนัผวน นอกจากน้ีหากบริษทัฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการรับโอนท่ีดินทั้ ง 2 แปลงดังกล่าวได้ภายในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 น้ี บริษัทฯ จะถูกริบมัดจ าเป็นจ านวน 
56,000,000 บาท (ห้าสิบหกลา้นบาทถว้น) ดังนั้นเพ่ือมิให้บริษทัฯ ตอ้งรับภาระทางการเงินจากการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งใช้
เงินทุนเพ่ิมเติมจ านวนมากในการรับโอนท่ีดินและเพ่ือมิใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูญเสียเงิน มดัจ า ในท่ีดินดงักล่าวการโอนขายสิทธิ
ในเงินมดัจ า ให้แก่บุคคลอ่ืนจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาโอนขายสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่
ผูอ่ื้น 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการบริษทัฯ      
ไดอ้นุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวา่เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจเดิมเป็นกลุ่มธุรกิจประเภท 
สันทนาการ เช่น ตูเ้กมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ  และผูบ้ริหารไดมี้ความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนมาด าเนินธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบต่างๆ  แตเ่ม่ือสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อ านวย จึงขบัเคล่ือนธุรกิจดงักล่าวล่าชา้ พร้อมทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนหมวดธุรกิจจากสันทนาการมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และเป็นเหตุผลท่ีส าคญัในการเพ่ิมธุรกิจใหม่เขา้
มายงับริษทัฯ ซ่ึงเบ้ืองตน้แนวทางในการด าเนินธุรกิจไดว้างแผนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ธุรกิจกลุ่มพลงังาน   

ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, 
พลงังานน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์ว่าในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหาร
เล็งเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน และมีความพยายามท าให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
เติบโตข้ึนตามไปดว้ย เป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ ใหม้ากข้ึน และขยายฐานธุรกิจใหส้ามารถมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD (บริษทัยอ่ย)  เพื่อขยาย
การเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558  

จากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดรั้บมติจากผูถื้อหุ้นอนุมติัให้ลดทุน    
จดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจด
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ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย จ านวน 698,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหก
ลา้นสามแสนบาทถว้น) เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

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

(2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 ท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 1 หุน้
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) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต จ านวน 5,000,000 หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเสนอขายทั้งหมดจ านวน 568,460,250 หุ้น โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 170 ลา้นหุ้น และเสนอออกหุ้นเพ่ิมทุนในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90      
ของราคาตลาดจ านวน 398,460,250 หุ้น โดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) จ านวน 199,230,125 หุ้น และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (“ACD-W4”) จ านวน 199,230,125 หุน้ ซ่ึงตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิของ  ACD-W2 ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ  ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซ่ึงระบุว่า             
เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยราคา
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” และขอ้ 4 (ค) ซ่ึงระบุวา่ 
เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั        
โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ
ดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 
หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR/XW ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัแก่บุคคลทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั ตามแต่กรณี  

เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิไดร้ะบุวา่บริษทัฯ ตอ้งปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (“ACD-W4”) โดยมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (“ACD-W4”) ท่ีออกใหม่ หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์น
เคร่ืองหมาย XR/XW ซ่ึงไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ACD-W4) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 50,100 หน่วย เพ่ือซ้ือหุน้
สามญั จ านวน 50,100 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 50,100 บาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 จ านวน 165,974,332 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 125,000,000 หน่วย 
และให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บการจดัสรรและช าระเงิน
เรียบร้อยแลว้ 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 50,000,000 หน่วย  

นอกจากนั้น บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 3) ท่ีออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรให้แก่การออกและจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 250,000,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถึง
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (ACD-W2) น ามาใช้สิทธิจ านวน 16 ,271,015 หน่วย        
เพ่ือซ้ือหุ้นสามญั จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
เพ่ิมข้ึน 20,961,276 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 
144,428,067 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 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
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคาใชสิ้ทธิเดิม
ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้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 

ระหวา่ง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุน้ 
ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 
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จ านวนหุ้นท่ีจองทั้งหมด  166,024,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33%  ของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมด จ านวนเงินท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด 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 าทุนดงักล่าวไปใชเ้พื่อศึกษาขอ้มูลและแผนงานเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน  

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารส านกังาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ลขท่ี 

405 ถ.บอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) จากนายชยัพิทกัษ ์แสงเทียมแกว้ (“ผูจ้ะขาย”) ซ่ึงเป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 4 แปลง โฉนดเลขท่ี 136629, 136630, 136631 และ 136632 อ าเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดั

นนทบุรี รวมเน้ือท่ี 80 ตารางวา และเป็นเจา้ของอาคารพาณิชย ์6 ชั้น ท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินดงักล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท       

(ส่ีสิบลา้นบาทถว้น) และทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลา้นบาทถว้น)  

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญาวางเงินประกนั เพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ศึกษาความเป็นไปได ้

โครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ จ านวนเงิน 35 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่า

ทรัพย์สินโครงการ บริษัทเห็นว่า ไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559                

จึงไดมี้มติยกเลิกการเขา้ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 ลา้นบาท แก่บริษทั   

โดยปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาวางประกนัโดยฝ่ายกฎหมาย 

ในระหวา่งปี 2558 - 2559 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 

585,496,058 บาท  

ในปี 2560 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  จากการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของโอริน 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           :  พฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีพร้อมโอนแลว้ 

1 โครงการ  ช่ือ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2”  ตั้งอยูบ่นท่ีดิน 2 แปลง แบ่ง

ออกเป็น 

- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหตุ     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการ  

ช าระหนีสิ้นต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 
บาท บริษัทคาดว่าโครงการนีจ้ะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่
ลกูค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1.65 ลา้นบาทต่อยนิูต 

 อาคารสูง 19 ชั้น จ านวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 
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 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

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

ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ห้องชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดให้ลูกคา้ช าระเงินมดัจ าและ

เงินดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

 เม่ือปี 2559 มีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดไปแลว้จ านวน 251 ยนิูต บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั รับรู้รายได้

จากการขายโครงการดังกล่าวประมาณ 420 ล้านบาท เหลือห้องชุดท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายทั้ งหมด 120 ยูนิต             

ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์วา่จะจ าหน่ายหอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้จ านวน 276 ยูนิต รับรู้รายได้จากการขายโครงการ

ประมาณ 463 ลา้นบาท คงเหลือหอ้งชุดท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายทั้งหมด 95 ยนิูต ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์วา่จะจ าหน่าย

หอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2561  
เม่ือช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) คร้ังท่ี 2 ( GREEN-W2 ) จ านวน 174,959,332 หน่วย โดยมี
ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
GREEN-W2 ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 100,542,552 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ จากเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปล่ียนแปลงเป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง)  คิดเป็นจ านวนเงิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อย
ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถว้น) 

ในส่วนของ GREEN-W3 คร้ังสุดท้าย เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และ GREEN-W4 รอบที ่2  เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

บริษทัฯ  มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

 2.  หุน้สามญัเพ่ิมทุน ท่ีจดัใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง บริษทัไดจ้ดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับจ านวน 

     170,000,000 หุน้ และยงัไม่ไดก้ าหนดสิทธิ 

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

     จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

4. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W3 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวร้องรับ  

การใชสิ้ทธิจ านวน 17,100,000  หุน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

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

หลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี  มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือช่วงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาด 

        หลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 16,178,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.26  และเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 การไดม้าของ 

        หลกัทรัพยโ์ดยใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 คร้ังสุดทา้ย 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 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาด 

      หลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 5,949,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.84 รวมเป็นจ านวน 55,952,841 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

      7.83  และ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี จากการโอนหุน้ของไทย 

      เอน็วดีีอาร์ จ ากดั จ านวน 37,918,161 หุน้ และการไดม้าโดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 

      179,200 หุน้ รวมเป็นจ านวน 38,097,361 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.328 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์าม 

      รายละเอียดขา้งตน้ ท าใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

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

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุม
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 3 

รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5  ตามช่วงเวลาท่ีไดแ้จง้ข่าวกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ง 3 รอบยงัไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความจ านงในการใช้

สิทธ์ิแต่อยา่งใด  

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 
ราคาการใชสิ้ทธิ คือ 1 บาท วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยและวนัหมดอายตุรงกบัวนัท่ี 18 มิ.ย. 2561 

หมายเหตุ 1 การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ(GREEN-W4) คร้ังท่ี 1 คิดเป็นจ านวนหุ้น 50,100 หุ้น
และคิดเป็นจ านวนเงิน 50,100.- บาท (ห้าหม่ืนหน่ึงร้อยบาทถว้น) จึงท าให้จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลือ 165,924,232 หน่วย ส่วนคร้ังท่ี 2 และ 3 ไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ปี 2560 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี  GREEN08/2560 เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2560  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ คณะกรรมการบริษทัในการประชุม
คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีผา่นมาไดมี้มติให ้นายไต ้ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ให้นายประทีป อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาการประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะมีการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  

ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วา่มีการไดม้าของหลกัทรัพย์
ของนายไต ้ชองอี  มีรายละเอียด 2 ช่วงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 3 มีนาคม 2560                
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพนัธ์ 
2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจ านวน 15,612,900 หุ้น หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 
109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้างผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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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 

 
อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN16/2560 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของนายไต ้ชอง อี คิดเป็นจ านวน 
109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ตามท่ีได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กรีน                      
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 17 มีนาคม 2560              
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจ านวน 
37,646,300 หุน้ หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
20.602 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  

 

 

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 านาจการควบคุม
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 31  สิงหาคม 2560  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั” หรือ“GREEN”)  คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดย
การซ้ือสินทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ 1.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”)  

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN08/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เร่ือง ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียน
รูปแบบการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบุรี         
ของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดแ้จง้มติคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงมีการน าเสนอวาระให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ดว้ยนั้น เดิมบริษทัเขา้ลงทุนใน
โครงการฯ ในรูปแบบของการซ้ือทรัพยสิ์นและสิทธิในการด าเนินโครงการและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ในฐานะผูข้าย ไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตาม
สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีท าไวร้ะหว่างกัน แต่เน่ืองจาก            
มีขอ้ขดัขอ้งตามเง่ือนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทั   
ในเครือกบัผูโ้อนเสียก่อนจึงจะด าเนินการได ้ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือ
ขายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัไดท้นัที ดงัน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามสญัญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุน้
ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดัใหแ้ก่บริษทั  

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนรูปแบบการเข้าลงทุนจากเดิมซ่ึงเข้าซ้ืออุปกรณ์และ              
แผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 
จ ากดั แทน ทั้งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในเร่ืองดงักล่าว
และทราบถึงประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย
กระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแลว้ แต่เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้ค  ารับรองด าเนินการและไดท้ าขอ้ตกลงเก่ียวกบัการโอนหุ้นขา้งตน้ไว้
ล่วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ท ารายการ 

ทั้ ง น้ี  บริษัท เจ.อี  โซล่าร์  ลพบุรี จ ากัด มิได้ประกอบธุรกิจหรือมีภาระหน้ีสินหรือความรับผิด อ่ืนใด 
นอกเหนือไปจากการด าเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุน้และฐานะทางการเงินรวมถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นไปตามขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในสารสนเทศการเขา้ลงทุนในโครงการฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้และมีความเห็นวา่การด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด
กบับริษทั เพ่ือให้บริษทัยงัคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ไดต้่อไปผ่านบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ซ่ึงมีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แลว้ และยงัสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามขอ้ตกลงในสญัญาซ้ือขายโครงการท่ีท าไวก้บัผูข้าย
และตามนโยบายการลงทุนของบริษทั แต่การเขา้ถือหุน้ทั้งหมดในบริษทัจ ากดัเขา้ข่ายเป็นซ้ือหรือรับโอนกิจการในบริษทัอ่ืน
มาเป็นของบริษทัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอวาระขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพ่ือใหมี้มติให้
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สัตยาบนัการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (อา้งถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561     
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอทุกประการ) 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN15/2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เร่ือง แจ้งการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 5 เมกะวตัต ์จ.สระแกว้  เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัถือหุ้นทั้งหมด) เขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซ้ือหุ้นขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (“SK1”)      
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต ์
จงัหวดัสระแกว้ จากผูด้  าเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) และเม่ือรวมกับ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาของบริษทั (รายการไดม้าซ่ึงหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั) 
ส่งผลใหมี้ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 49.56 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560)  จึงเขา้ข่าย
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 เป็นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 
และตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพย ์    
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ 
คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 103,003,894 บาท        
(หน่ึงร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาทถ้วน) ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วคร้ังน้ีรวมจ านวน 
818,024,729 บาท (แปดร้อยสิบแปดลา้นสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเกา้บาทถว้น) 

แจ้งการเพ่ิมทุนและการลงทุนของบริษทัย่อยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561และคร้ังท่ี 4/2561            
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดงัน้ี 

 อนุมติัใหด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหก้บับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

-  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 
บาท   เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150,000,000 บาท โดยท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ของบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั มีมติตามเสียงขา้ง
มากอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัทั้งส้ิน 85,000,000.- บาท คิดเป็นหุน้สามญัจ านวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจ านวนอีก 42,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 177,000,000 บาท โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั              
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ของบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษทัอีก 42,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ ปี 2561 

2.  ทุนจดทะเบียนบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
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 ทุนจดทะเบียน (บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ (บาท) 
ก่อนการเพ่ิมทุน 50,000,000 5,000,000 10 
เพ่ิมทุน 135,000,000 13,500,000 10 
หลงัการเพ่ิมทุน 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 าหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัออกใหม่ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2561 ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ใน บริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน เพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกนั
มากกวา่ร้อยละ 25 (25.523) อา้งถึงแบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ซ่ึงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
(ฉบบัประมวล) ขอ้4 ระบุวา่ บุคคลใดซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหต้นไดม้าซ่ึงหุน้หรือผูถื้อหุน้ของกิจการใด ณ ส้ิน
วนัใดวนัหน่ึงเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุด บุคคลนั้นตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

จากขอ้เท็จจริง การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ของกลุ่มวริิยะเมตตากลุ ไดแ้ก่ นายพิสุทธ์ิ 
วริิยะเมตตากลุ นายพิจิตต ์วริิยะเมตตากลุ นายพิชิต วริิยะเมตตากลุ โดยผูถื้อหุน้ทั้ง 3 ราย มิไดเ้ป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระ
ต่อกนั และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนั) จึงไม่
เขา้เกณฑใ์นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ต่อย่างใด ทั้งน้ี โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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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 านาจการควบคุม
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561 บริษทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 โดยมีวาระท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ,149,760 ,250 บาท             

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 

331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

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

บาท เป็น 1,090,699,639 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท 

3. ตามท่ีบริษทั ไดมี้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 
(GREEN-W5) จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 
โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ   
ไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง  3 ใน 4  ของจ านวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN47/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน
โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต ์จ.นครราชสีมา เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให ้บริษทั  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด 
หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยเพ่ิมทุน            
จดทะเบียนให้กบับริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติัใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ
เจรจากบัทางบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั เพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษทั   
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เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้ ACDE ไดท้ าการรับ
โอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ ACDE ซ่ึงในการด าเนินการ
ดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.60 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 
2561)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 

    
สรุปสาระส าคญัของการเข้าลงทุน 

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACDE)  ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จ านวนเงิน

ลงทุนรวม 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 เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นสามญัใน VT เป็นจ านวนทั้งส้ิน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน ร้อยละ 49 
ของหุ้นจ านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมอีก 
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 าหุ้นบุริมสิทธิ
ของ VT มาจ าน าเป็นหลกัประกนั และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุริมสิทธิเป็นของ ACDE นับจากวนัท่ีกูย้ืม 
เป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. ACDE จดัหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จ านวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะน าเงินดงักล่าวไป
ช าระหน้ีท่ีคา้งช าระตามสญัญาซ้ือขายระหวา่ง VT และ AST  

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

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยู่ทั้งหมดในบริษทัย่อยของบริษทั คือ 
กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”) (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ านวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน 
ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั 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 
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ราคาซ้ือขาย : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ 
กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุล เป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 
ทั้งน้ี เน่ืองจาก บริษทัย่อยดงักล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการด าเนินธุรกิจมา
ระยะเวลาหน่ึงแลว้  การจ าหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวออกไปจะท าใหบ้ริษทัลด
ภาระการจดัการดูแลโดยไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบริษทั
ย่อยอีก  และ ยงัเป็นทางเลือกท่ีสะดวกกว่าการช าระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากน้ี 
บริษทั ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเต็มจ านวนแลว้ ดงันั้น 
การจ าหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

เหตุการณ์และพฒันาการทีส่ าคญัในปี 2562 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยมีวาระท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษทั ไดมี้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 
(GREEN-W5) จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 
โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ   
ไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง  3 ใน 4  ของจ านวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2. การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 และขอ้ 21 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีมีการแกไ้ข ทีป่ระชุม
ผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

3. การขอสัตยาบันการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) ตามมาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายหุน้สามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทั

ย่อยของบริษทั คือ บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”)  (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) 

จ านวน 3,000,000 หุน้ หรือ คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงั
จากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561)  ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญั
และหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั SK1 จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั อา้งถึง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ด าเนินการเจรจากบัผูเ้สนอขายเน่ืองจากการวิเคราะห์มูลค่าความ
เหมาะสมของการเขา้ซ้ือหุน้ ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือหุ้นไดใ้นราคา 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 านวน
เงิน 23.16 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการเปล่ียนแปลง
ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย 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 ากัดโดยการจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท ให้กับบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จ านวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดแลว้ทั้งจ านวน 
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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

 อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN31/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เร่ืองแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในการท ารายการระหว่างกัน กรณีซ้ือหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพรีม จ ากัด คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี            
พ.ศ.2564 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ด ารายการซ้ือหุน้กูมี้ประกนัของ บริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 
ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 
เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการ
ท ารายการ บริษทั จะไดรั้บดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจ านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
และบริษทัจะไดรั้บดอกเบ้ียรวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน  1,268,750 บาท  (มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.59  ของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (NTA)) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ เปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัแต่ประการใด 
โดยมีรายละเอียดดงัตารางการเปรียบเทียบดงัน้ี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพฒันาท่ีดินและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยโดยเน้นการพฒันา
โครงการหมู่บา้นจดัสรร และโครงการอาคารชุด ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารศึกษาเป็นหลกั  โดยโครงสร้างการลงทุน       
ในบริษัทย่อยเป็นกลุ่มของพลังงานทดแทน บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน  และ กลุ่มธุรกิจบริการ มีดงัน้ี 
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ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

 
 
หมายเหตุ   1   บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)        

ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559   
พร้อมทั้ งจดทะเบียนเพื่อเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทใหม่ ช่ือย่อหลักทรัพย์ รวมทั้ งตราประทับของบริษัท              
ต่อเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ 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 บริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากการให้เช่าของโครงการร็อคเซียคอนโด จ.มหาสารคาม 
ประมาณ 8.73  ลา้นบาทและ 10.25 ลา้นบาทตามล าดบั 

                   2     บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เขา้ลงทุนใน บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สร้าง
คอนโด ภายใตช่ื้อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2)  ด้วยเงินลงทุน 160  ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท ารายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของโอริน โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้
และช าระเงินค่าซ้ือขายตามสัญญาใหแ้ก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลให้โอรินมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (รายละเอียดความ
คืบหนา้ของโครงการจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 1.3.1) 

 3    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาใหส้ัตยาบนัการ
เขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ีเป็นการ
ซ้ือทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการ
โอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงท าให้ บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
กรีนฯ (ในปี 2562 ได้จ าหน่ายบริษัทย่อยดงักล่าวเรียบร้อยแล้วตามหมายเหตุทีป่รากฎ) 

GREEN 
COMPANY

กลุ่มธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส 

จ ากัด (มหาชน) 1
บริษัท ORIN 2

100%

กลุ่มธุรกจิพลงังาน
ทดแทน

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 4

99.99%

บริษัท SK1 5 

29.40%

บริษัท ML 
51%

บริษัท GREEN  6

19.60%

บริษัท VT 7

49%
บริษัท AST 8

51%

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท JE SOLAR 3

99.99%

กลุ่มธุรกจิบริการ

บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จ ากัด 9

99.99%

บริษัท เมดดาลิสท์ วิช่ัน จ ากัด 10

89 %
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      หมายเหตุ อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562              
ท่ีประชุมมีมติขายบริษทัยอ่ย 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 ภายใต้
ช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึง
ลา้นบาทถว้น) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเป็น 177,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) ตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 5,6   เม่ือวนัท่ี 19  มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ          
คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330  ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นบางส่วนใน บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั        
(“ SK1”) ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน คือ บริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล (“NT”)  และบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ 
จ ากดั (“ML”) โดยเขา้ท 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 ยงัคงถือหุน้บุริมสิทธิ ในสดัส่วนร้อย

ละ 51 ของหุ้นทั้ งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการโอนสิทธิตามสัญญา       
ซ้ือขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิ
ออกเสียงนอ้ยกวา่หุน้สามญั (หุน้บุริมสิทธิ 100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้) 

 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไดมี้มติใหบ้ริษทักรีนฯ เขา้ลงทุน
ในหุ้นสามญัและสิทธิในหุน้บุริมสิทธิ ของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (SK1) จากบริษทั 
นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (NT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี 
การด าเนินการเป็นไปตามอ านาจด าเนินการ/อนุมติัของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดรั้บ
ทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดมี้การท ารายการดงักล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เดิม บริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (NT) ถือหุ้น 19.60% เปลี่ยน
ใหม่เป็น  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  เขา้ถือหุน้แทนตามภาพแสดงโครงสร้างการ
ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2563      
ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 อนุมติัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยโดยให้ ACDE 
โอนหุน้สามญัของ SK1 ทั้งหมดใหแ้ก่ GREEN ดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 7,8 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 
มกราคม 2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ 
บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส 
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โซล่าร์ จากดั (“VT”)  โดยซ้ือหุน้สามญัจากบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั(“AST”) 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ทาง AST ไดโ้อนหุ้นสามญัของบริษทั เวนตุสโซลาร์ จ ากดั จ านวน 367,497 หุน้ 
คิดเป็นสดัส่วนทั้งส้ินร้อยละ 49 ของหุน้จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE  

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

 9 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทัยอ่ยของบริษทั
กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั จ านวน 3,000,000 หุ้น ราคาซ้ือขาย 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุลและ เป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของ
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการขอสตัยาบนั
การจ าหน่ายหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย (บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) 

 10    บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ ไดเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 สาเหตุท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการเลิกกิจการ (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 เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560)  

1.3.1 กลุ่มธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี วนัท่ีจดัตั้งบริษทั 7 มกราคม 2535  จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2548  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืน
สองร้อยห้าสิบบาทถว้น) เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม  2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการ
ตดัหุน้ จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

ในปี 2556 ไดเ้ร่ิมการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย คือ โครงการร็อคเซีย คอนโด จงัหวดัมหาสารคาม  
บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพ่ืออยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งน้ีบริษทัฯ มีแนวนโยบายในการบริหารงานและวา่จา้ง
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ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นตามแบบท่ีก าหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจดัส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษทัไดเ้ขา้
ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใตช่ื้อ โครงการร็อคเซีย เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียม จ านวน 4 ชั้น ทั้ งหมด 4 อาคาร 
ห้องพกัอาศัยจ านวน 75 ยูนิต รวมทั้ งโครงการ 300 ยูนิต  สถานท่ีตั้ ง ใกล้แหล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลัย จังหวดั
มหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 189 ลา้นบาท ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% พร้อมโอน          
ทุกอาคาร  

ในปี 2560 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและยอดจ าหน่ายของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ฝ่ายบริหารจึง              
มีนโยบายในการปรับปรุงอาคารบางส่วนของโครงการเพ่ือใหเ้ช่า ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับท่ีน่าพอใจ โดยส่วนท่ีให้เช่ามีผูเ้ช่าใน
อตัราร้อยละ 80 – 95 ตลอดปีท่ีผา่นมา และในปี 2561 ไดมี้การขยายส่วนอาคารใหเ้ช่าเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้ 

    ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดการโอนอาคารชุดดงักล่าวทั้งหมด 30 ห้อง  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน
ประมาณ 20.7  ลา้นบาท และในส่วนของอาคารโครงการร็อคเซีย  2 - 4  การก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% โดยเปิดใหเ้ช่ารายเดือน 
เดือนละ 3,500 – 3,700 บาท ซ่ึงมีผูเ้ช่าคิดเป็นร้อยละ 98 โดยมีรายรับประมาณ 8.20 ลา้นบาทต่อปี  

   ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 818,024,729 บาท คิดเป็นหุน้
สามัญ 818,024,729 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ (0) รายช่ือผูถื้อหุ้น                
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 

 

  

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 
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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 รายช่ือของคณะกรรมการบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 
 รายช่ือกรรมการบริษัทฯ   ต าแหน่ง 
 1. นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการบริษทั 
 2. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี  รองประธานกรรมการบริษทั 
 4. นายประทีป อนนัตโชติ   รองประธานกรรมการบริษทั 
 5.นายสมควร มูสิกอินทร์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. Mr.Yap Kim Yam   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. นางภวญัญา กฤตชาติ   กรรมการ 
 9. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์   กรรมการ 

 บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน         :  เม่ือเร่ิม ก่อตั้งบริษทัมีทุนจดทะเบียน 150  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  150,000   หุน้  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1,000   บาท 

หมายเหตุ   ในปี 2561 บริษทัฯ ไดข้อมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียนบริษทัจ านวน 

105,000  หุน้  ณ ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 45,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

1,000   บาท  จึงท าใหทุ้นจดทะเบียนเป็น 45,000,000 บาท (ส่ีสิบหา้ลา้นบาท)  

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  
ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดพร้อมโอน 

  1 โครงการ  ช่ือ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2”  ตั้งอยูบ่นท่ีดิน 2 แปลง แบ่ง 
  ออกเป็น 

- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหตุ     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวไม่มภีาระหนีส้ิ้นแต่ประการใด 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 69,327 บาทต่อตารางเมตร 

 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 

ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น        สัดส่วน (%) 
1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส       149,998               99.9998 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี                 1            0.0001   

3. นายประทีป  อนนัตโชติ                    1 0.0001 

หมายเหตุ  ณ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2563 มกีารโอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ านวน 318  ยนิูต รับรู้รายได้จากการขายโครงการ
ประมาณ 553 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดท่ียังไม่ได้จ าหน่ายท้ังหมด 53 ยูนิต ซ่ึงผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะ
จ าหน่ายห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  

1.3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน 
 บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด  (บริษัทย่อย)  สถานท่ีตั้ งอาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท             
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ทะเบียนเลขท่ี 0125558006551 ไดท้ าการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 135,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบห้าล้านบาท) ใหม่  เป็นทุนจดทะเบียน 177,000,000 บาท 
(หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. อา้งถึงมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน     
จดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 50,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท โดยออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเรียกค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ
แลว้คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุน จ านวน 21,250,000 บาท   

 รวมทุนจดทะเบียน  จ านวน 135,000,000   บาท 
 ทุนช าระแลว้    จ านวน    56,250,000   บาท 
 คงเหลือเงินท่ีตอ้งช าระ  จ านวน      78,750,000   บาท  

2.    อา้งถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561  เม่ือวนัท่ี  16 มีนาคม  2561  ท่ีประชุมพิจารณาการเรียก
ช าระค่าหุ้นของบริษทัฯ ในส่วนท่ียงัมิไดเ้รียกช าระให้ครบเต็มมูลค่าจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (บมจ.กรีนฯ)  
อีกจ านวน  3.75 บาท  รวมเป็นจ านวน 10 บาท (ช าระเต็มจ านวน) จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จ านวน 40,000,000 บาท (จากการเพ่ิมทุนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 
2558 ) 
 จ านวนเงินท่ีเรียกช าระคร้ังน้ี   จ านวน   15,000,000  บาท 
 รวมทุนช าระแลว้  จ านวน     71,250,000  บาท   (จากทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท) 
 คงเหลือเงินท่ีตอ้งช าระ  จ านวน   63,750,000  บาท  

3.    อ้างถึงมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี  19 เมษายน 2561  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุน                 
จดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 42,000,000 บาท (ส่ีสิบสองลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
4,200,000 หุ้น (ส่ีลา้นสองแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยเรียกช าระค่าหุ้น 2.50 บาท จ านวน 
10,500,000 บาท   
 รวมทุนจดทะเบียน จ านวน 177,000,000   บาท 
 ทุนช าระแลว้    จ านวน   86,000,000   บาท                             
 คงเหลือเงินท่ีตอ้งช าระ  จ านวน      91,000,000   บาท  
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ในปี 2562 บริษทัยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนบริษทัแตป่ระการใด 

วตัถุประสงค์ของบริษัท 

 บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ได้ก่อตั้ งข้ึนเน่ืองจากได้เล็งเห็นความส าคญัของพลังงานทดแทน ท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม อุดมไปด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
แสงอาทิตย ์ลม น ้ า ทั้ งน้ียงัเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเป็นประเทศผูส่้งออกสินคา้การเกษตรเป็นอนัดับตน้ของโลก           
ซ่ึงผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึน สามารถน ามาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีบริษทัท าการผลิตไดน้ั้นจะจ าหน่าย
ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  จากนโยบายของภาครัฐบาลให้ความส าคญัดา้นพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์จึงไดมี้
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งให้เกิดโครงการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน ซ่ึงบริษทั      
เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว จากนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีมุ่งจะสร้างความมัน่คง
ของพลงังานของประเทศ โดยใชพ้ลงังานทดแทนท่ีหาไดภ้ายในประเทศมากข้ึน บริษทั ฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะท าธุรกิจน้ี
โดยเร่ิมจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการ 
2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   กรรมการ 
3. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 
4. นายไต ้ ชองอี     กรรมการ 
รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น        สัดส่วน(%) 

1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส    4,999,997          99.9997 
2. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี         1            0.0001   
3. นายประทีป  อนนัตโชติ         1 0.0001  
4. นายไต ้  ชองอี          1 0.0001 

 หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563 

 บริษัท เจ อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั (จ าหน่ายออกจากบริษัทย่อย) 

 บริษัท เจ อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด ได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
0165556001056 สถานท่ีตั้ง 242 หมู่ท่ี 4 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระ
แลว้จ านวน 14,500,000 บาท (สิบส่ีลา้นห้าแสนบาทถว้น) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน โดย บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน)  เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวเป็นจ านวน 1 เมกะวตัต ์รวมเป็นมูลค่าท่ีบริษทัฯ จะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนเงิน 
77,000,000.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการ 
2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   กรรมการ 
3. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 
4. นายเจริญ  ชูศรี    กรรมการ 
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 รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น สัดส่วน(%) 
  1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส   149,996  99.996 
  2. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี              1 0.001 
  3. นายประทีป  อนนัตโชติ     1  0.001 
  4. นายเจริญ   ชูศรี     1 0.001 
  5.     นางจรียา    ชูศรี     1 0.001 

สรุปข้อมูลโครงการ  
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ตั้งอยูท่ี่ อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี ผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวธีิ Photovoltaic PV Technology  
พื้นทีโ่ครงการ ขนาด 4,134 ตารางวา หรือคิดเป็น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 
อตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา 
ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา สญัญามีอาย ุ25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธ.ค. 2581 โดย ณ วนัท่ี  31 สิงหาคม 2560 

สญัญามีอายคุงเหลือ 21 ปี 4 เดือน 
ก าลงัการผลติ  994.8 กิโลวตัต ์(kWp) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566) 
สินทรัพย์ทีจ่ะเข้าซ้ือ มูลค่ารายการรวม 77.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 ท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ต  าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 

ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จ านวน 2.0 ลา้นบาท  

 อาคารติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารควบคุม และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินขา้งตน้ จ านวน 

17.0 ลา้นบาท 

 แผงโซล่าเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา ในโครงการฯ รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้า

ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 จ านวน

รวม 58.0 ลา้นบาท 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาให้สัตยาบนั
การเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ี
เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัการโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงท าให้ บริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท กรีนฯ (ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและภายในอนาคตเม่ือบริษัทฯ ดังกล่าวโอนสิทธิเรียบร้อย
แล้วผู้บริหารจะด าเนินการปิดบริษัทดังกล่าวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย และ
เพ่ือให้บริษัทกรีนฯ รับรู้รายได้ในธุรกิจพลงังานโดยตรง) 
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เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับเปลีย่นรูปแบบการเข้าลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ในฐานะผูข้าย ไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตาม
สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีท าไวร้ะหว่างกัน แต่เน่ืองจาก            
มีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัระเบียบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลใหบ้ริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ไม่สามารถโอนสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษทัไดท้นัที เน่ืองจากผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็นบริษทัในเครือของผูโ้อน
เสียก่อนจึงจะด าเนินการได ้ดงันั้น เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามขอ้ตกลงการซ้ือขายโครงการฯ ผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดัให้แก่บริษทั เพ่ือให้บริษทั
และบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด มีสถานะเป็นบริษัทในเครือกันเพ่ือด าเนินการขอโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย
กระแสไฟฟ้ามายงับริษทัต่อไป  

ด้วยเหตุผลขา้งตน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์และ        
แผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 
จ ากดั แทน ทั้งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในเร่ืองดงักล่าว
และทราบถึงประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย
กระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแลว้ แต่เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้ค  ารับรองด าเนินการและไดท้ าขอ้ตกลงเก่ียวกบัการโอนหุ้นขา้งตน้ไว้
ล่วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ท ารายการ 

การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ บริษัท เจ.อีโซล่าร์  ลพบุรี จ ากัด ให้กับ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 ไดมี้มติ พิจารณาอนุมติัการโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของ บริษทั เจ.อี  โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ใหก้บั บริษทั กรีน รีซอร์ซเซส จ ากดั (มหาชน) อา้งถึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในโครงการฯ        
ในรูปแบบของการซ้ือทรัพยสิ์นและสิทธิในการด าเนินโครงการและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกับโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม 2560      
บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ในฐานะผูข้าย ไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตามสญัญาซ้ือ
ขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีท าไวร้ะหวา่งกนั แต่เน่ืองจากมีขอ้ขดัขอ้งตาม
เง่ือนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทัในเครือกบัผูโ้อน
เสียก่อนจึงจะด าเนินการได ้ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่บริษทัไดท้นัที ดงัน้ี เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามสัญญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุ้นทั้งหมดของ   
บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด จึงตกลงโอนหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัดให้แก่บริษทั ด้วยเหตุผลขา้งต้น       
บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ         
ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นการเขา้ถือหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั แทน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์นการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาและให้ความยินยอมและด าเนินการโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว ให้แก่บริษทั กรีนฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบท่ีก าหนดไวต้่อไปดว้ย และวนั
เดียวกนั บริษทั กรีนฯ ไดส่้งหนงัสือขอรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (GREEN23/2561)ไปยงัการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค เพ่ือแจง้ให้ทราบว่า  มีความประสงคท่ี์จะขอรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากบริษทั เจ.อี.    
โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 กฟภ.ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ บมจ. กรีนฯ และ บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั แจง้วา่
เม่ือพิจารณาแลว้ปรากฎว่า บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั (ผูโ้อน) และ บมจ.กรีนฯ (ผูรั้บโอน) มีลกัษณะเป็นนิติบุคคล
บริษทัในเครือตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 (3) และ (4) ดงัน้ี 

1. บริษทั กรีนฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั จ านวน 144,996 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
145,000 หุน้ ซ่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของทุนทั้งหมด 

2. บุคคลเกินกว่าก่ึงจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจจดัการในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด เป็นกรรมการซ่ึงมี
อ านาจจดัการในบริษทั กรีนฯ  

โดยให้ด าเนินการจดัส่งเอกสารประกอบการท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใน 60 วนันบัจาก
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561  

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ไดล้งนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 คร้ังท่ี 2 รวมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาดงักล่าวให้แก่  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โดย บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน) จะไดรั้บค่าไฟฟ้าตามสัญญาแทน บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั หลงัจากไดด้ าเนินการยื่นเอกสารขอ
ใบอนุญาตให้ผลิตพลงังานควบคุม (พค2) ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจง้ 1 มกราคม 2562 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) ไดด้ าเนินการขออนุญาตตามข้อก าหนดของการไฟฟเส่วนภูมิภาคเรียบร้อยและไดเ้ร่ิมรับค่าไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดมี้หนงัสือเลขท่ี นร.1305/000814 
เร่ือง การอนุมติัให้ไดรั้บการส่งเสริมเพ่ือรับโอนกิจการ โดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพิ้จารณาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริม
เพ่ือรับโอนกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1694 (2)/2558 ลงวนัท่ี 2 
มิถุนายน 2558 จากบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ได ้โดยให้ไดรั้บสิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ เท่าท่ีเหลืออยู ่และให้แกไ้ข
เง่ือนไขทุนจดทะเบียนในเง่ือนไขเฉพาะโครงการขอ้ 3 และขอ้ 8 ในส่วนของวงเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตาม
มาตรา 31 วรรคหน่ึง เป็นดงัน้ี 

  ขอ้ 3 จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 715,020,835 บาท ก่อนออกบตัรส่งเสริม 

  ขอ้ 8 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง มีมูลค่าไม่เกิด 39,609,225.05 บาท และ
ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์มาตรา 37 เพ่ิมเติม 

 บมจ.กรีนฯ ไดรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแลว้ 
และไดรั้บบตัรส่งเสริม เลขท่ี 62-0276 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562  จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
หมายเหตุ    อา้งถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  ท่ีประชุมมีมติขาย

บริษทัยอ่ย คือ บริษทั JE Solar โดยจ าหน่ายเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่บุคคลท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ.กรีนฯ 
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 บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 

 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 เดิมบริษทัช่ือ นอร์ติส ซีแอลเอ็มวี จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงเป็น 
บริษทั เอสเค วนัเพาเวอร์ จ ากดั (“SK1”) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ณ ปัจจุบนั สถานท่ีตั้งอาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13                 
ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105559037957 มีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพลงังาน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนใน  SK1 ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ
โรงไฟฟ้าของสหกรณ์นิคมสระแกว้ ซ่ึงเป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท 
ผา่นการถือหุน้บางส่วนใน SK1 ร่วมกบับริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“NT”) และ  บริษทั เมทลิงค ์ อินโฟ จ ากดั 
(“ML”) โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   

(1) ACDE เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องจาก นางสาวคริสติน่า                    
ไกรภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1 เดิม) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(2) ACDE ใหกู้ย้มืแก่ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(3) GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ  ML เป็นบริษทัผูส้นบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงตกลงโอนการสนบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ ใหแ้ก่ 
SK1  คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้ งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้ งน้ี ML ยงัคงถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51       
ของหุ้นทั้งหมดของ SK1 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามญั (หุ้น
บุริมสิทธิ 100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้) 

โครงสร้างการเข้าลงทุนโดย ACDE  

 (1)  ซ้ือหุ้นสามัญ 29.40% ใน SK1 จากคุณคริสติน่า ในราคา 9,820,000 บาท (มีส่วนเพ่ิมมูลค่าหุ้นจ านวน 
1,000,000.-  บาท)  (ภายหลงัจากท่ี ACDE เขา้ถือหุ้นใน SK1 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 แลว้ SK1 จึงมีสถานะเป็นบริษทั
ยอ่ยทางออ้มของ GREEN) 

 (2)  รับโอนสิทธิตามตัว๋สัญญาใช้เงินและสัญญาจ าน าระหว่าง คุณคริสติน่าและ ML ในราคา 9,180,000 บาท      
(ไม่มีส่วนเพ่ิมใดๆ) 

(3)  จากนั้น SK1 จึงเรียกช าระค่าหุ้นจนเต็มจ านวนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมด ดงันั้น NT, ACDE จึงช าระค่าหุ้นสามญัท่ี
ตนถือเพ่ิมเติม โดย ACDE ช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมเติมจนเตม็มูลค่า คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 20,580,000 บาท 

(4)  ผู ้ถือหุ้นสามัญ (NT (โดย NTE) และ ACDE) ให้กู้ยืมแก่ ML เ พ่ิมเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ                    
(NT 40% : ACDE 60%) เพ่ือใชช้ าระค่าหุ้นบุริมสิทธิจนเต็มมูลค่า ซ่ึงคิดเป็นเงินในส่วนท่ี ACDE ให้กูย้ืมเป็นจ านวน 
21,420,000 บาท  

(5)  นอกจากน้ี เพ่ือให้ SK1 มีทุนเพียงพอ NT (โดย NTE) และ GREEN ตกลงให้กู้ยืมแก่ SK1 ตามสัดส่วน                  
การถือหุ้นระหว่าง NT และ ACDE (40 : 60)  โดย NT ให้กู้ยืมเป็นจ านวน 12 ลา้นบาท และ GREEN ให้กู้ยืมเงินเป็น
จ านวน 18 ลา้นบาท   
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โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ก่อนการเข้าลงทุนของบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
ช าระแล้ว
(บาท) 

ยงัไม่ช าระ ยงัไม่ช าระ(บาท) 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 30% 5,880,000.00 70% 13,720,000.00 19.6% 

2 คุณคริสติน่า สามญั 294,000 30% 8,820,000.00 70% 20,580,000.00 29.4% 
3 ML บุริมสิทธิ 510,000 30% 15,300,000.00 70% 35,700,000 51.0% 

รวม 10,000,000  30,000,000.00  70,000,000 100% 

 โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลงัการเข้าลงทุนของบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 
3 ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.0% 

รวม 10,000,000 100,000,000 100% 

 

 หมายเหตุ   1. NT และ ACDE  ให้กู้ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่วนการให้กู้ยืม  NT 40% : ACDE 60%)  เพ่ือใช้ 
    ช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยตั๋ว

สัญญาใช้เงินมีอาย ุ3 ปี และอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง ML ในฐานะผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก SK1 
ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้เงินกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว 
2. ACDE เข้าลงทุนใน SK1 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ซ่ึงส่งผลให้ SK1 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GREEN 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  

2. นายประทีป   อนนัตโชติ  

3. นางภวญัญา    กฤตชาติ 

4. นางสาวประภารัตน์  ตงัควฒันา  

5. นางสาวอรอุมา    สีแสงทอง 

6. นายประพนัธ์   อศัวพลงัพรหม 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปี 2562 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2562 ได้มีมติให้บริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากัด (SK1)              
จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (NT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี การด าเนินการ
เป็นไปตามอ านาจด าเนินการ/อนุมติัของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 19 
กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดมี้การท ารายการดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมี โครงสร้างผูถื้อหุ้นใน SK1 ก่อนและหลงัการ
เขา้ท ารายการ เป็นดงัน้ี 
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 โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1. NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 
2. ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 
3. ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 
 

 โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 หลงัการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1. GREEN สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 
2. ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 
3. ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 
 

หมายเหตุ ML ท าการจ าน าหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ทั้ งหมดใน SK1 ไวก้ับ GREEN และ ACDE ใน
สดัส่วน GREEN 20.4 % และ ACDE 30.6%  

ทั้ งน้ี NT ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 20.4 ลา้นบาท (อายุสัญญา 3 ปี         
นบัจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิทธิการรับช าระหน้ีในตน้เงินจาก SK1 จ านวน 9 ลา้นบาท 
(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ืมเงินระหว่าง NT และ SK1  และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมดจ านวน 0.27 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.27 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามเง่ือนไขตามสญัญาท่ีผูข้ายก าหนด บริษทัได้
พิจารณาแลว้ ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต บริษทัจึงตกลงรับเง่ือนไขดงักล่าวไว ้รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตตามสญัญาดงักล่าว ใหแ้ก่บริษทั  รวมมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดรั้บทั้งหมด ดงัน้ี 

1. มูลค่าหุน้สามญั SK1    19,600,000.00 บาท  

2. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – ML    20,400,000.00 บาท 

3. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – SK1      9,274,931.48 บาท 

4. ส่วนเกินมูลค่าหุน้       3,561,643.84  บาท 

(Carry Cost 6.5% ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 19-3-61 ถึง 31-7-62 )   

  รวม     52,836,575.32 บาท 
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  ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าว มีมูลค่ารายการท่ีจ่ายเท่ากบั 52,836,575.32 บาท เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ สูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 5.75   และบริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงอ านาจการลงนามผูกพนับริษทั และ เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
บริษทัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  

2. นายประทีป   อนนัตโชติ  

3. นางภวญัญา    กฤตชาติ 

4. นายประพนัธ์    อศัวพลงัพรหม 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 

 บริษัท เวนตุส โซลาร์  จ ากดั 

  บริษทั เวนตุส โซลาร์  จ ากดั จดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105559197229 
สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี มีทุนจดทะเบียน
และทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหา้ลา้นบาทถว้น) ประกอบธุรกิจพลงังาน 

  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561  ทาง AST จะด าเนินการโอนหุน้สามญั จ านวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ินร้อย
ละ 49 ของหุน้จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE 

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้ งส้ิน               
320 ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นใน VT โดยเป็นการซ้ือหุ้นจาก AST ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่ใช่บุคคลท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั GREEN  

 รายช่ือผูถื้อหุน้ของ AST ประกอบดว้ย  
1. นายแทฮี คิม                         1  หุน้  0.001% 
2. บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรีย คมัปะนี ลิมิเตด็  655,129   หุน้ 48.999% 
3. นายกมัพล  จนัทะกลุ     681,840  หุน้ 51.000% 

ขั้นตอนที ่1  
ACDE ซ้ือหุน้สามญัของ VT จาก AST จ านวน 367,497 หุน้ ในราคาสุทธิ       61,749,700 บาท 
ACDE ให ้AST กูย้มืเงินจ านวน*         38,250,300 บาท 
(อายสุญัญาเวลา 2 ปี (นบัจากวนัท่ี 11/6/2561) ค  ้าประกนัดว้ยหุน้บุริมสิทธิของ VT จ านวน 382,503 หุน้) 
แบ่งเป็นเงินค่าหุน้ทั้งหมด          75,000,000 บาท 
ส่วนเพ่ิมมูลค่าหุน้           25,000,000 บาท 
รวมมูลค่าเงินลงทุน        100,000,000 บาท 

ขั้นตอนที ่2 
VT กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนอ่ืน     210,000,000 บาท 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ VT        10,000,000 บาท  
รวมมูลค่าเงินกูย้มื         220,000,000 บาท 
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เพ่ือช าระค่าเคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลือตามสญัญาใหแ้ก่ AST  
รวมมูลค่าโครงการสุทธิ        320,000,000 บาท 
หมายเหตุ   มูลค่า 320 ล้านบาท เป็นมูลค่าทั้งหมดของโครงการ  
*** ภายหลงัจากครบสญัญาเงินกูต้ามอายสุญัญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุน้บุริมสิทธิ จ านวน 382,503 หุน้ ใหก้บั ACDE 
ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

- หุน้บุริมสิทธิ มีจ านวน 382,503 หุน้ คิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยมีสิทธิ ดงัน้ี 

o สิทธิในการออกเสียงคิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง  

o สิทธิในการรับเงินปันผล หรือการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามท่ีไดมี้การเสนอหรือประกาศจ่าย โดย
คณะกรรมการและ/หรือ อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ หลงัจากจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัแลว้ 

o ไม่สามารถแปลงจากหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัได ้

o สิทธิอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

รายช่ือผู้ถือหุ้น VT ก่อนเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
- กลุ่ม ก          
- กลุ่ม ข         

 
หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

 
367,497 
382,500 

 
48.997% 
51.000% 

2 นายชาง จี-ปิง หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
3 นายก าพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

รวม  750,000 100% 

รายช่ือผู้ถือหุ้น VT หลงัเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั หุน้สามญั 367,497 48.997% 

2 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั หุน้บุริมสิทธิ 382,500 51.000% 

3 นายก าพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 2 0.002% 

รวม  750,000 100% 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์    วริิยะเมตตากลุ 
2. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 
3. นายประทีป อนนัตโชติ 
4. นางภวญัญา กฤตชาติ 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธันวามคม 2562  

1.3.3 กลุ่มธุรกจิบริการ 

 บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั   (จ าหน่ายออกจากบริษัทย่อย) 
               เดิมช่ือ บริษัท บูสท์พลัส จ ากัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จ ากัด (บริษทัย่อย)            
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105555054202  สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์
สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระ
แลว้จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) ประกอบธุรกิจรับจา้งจดังานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีทุกรูปแบบ 
จดัคอนเสิร์ต และ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษทัย่อยของบริษทั คือ 
กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”) (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ านวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน 
ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั 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) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกัน

ระหว่างบริษทัฯ กับ นางสาวสุนีย ์สุพรรณ   วฒันกุล เป็นราคาท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชีของบริษทัย่อย ทั้ งน้ี เน่ืองจาก บริษัทย่อยดังกล่าวมีผล

ขาดทุนสะสม และ หยุดการด า เ นินธุร กิจมาระยะ เวลาหน่ึงแล้ว                     

การจ าหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวออกไปจะท าให้บริษทัลดภาระการ

จดัการดูแลโดยไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบริษทั

ย่อยอีก  และ ยงัเป็นทางเลือกท่ีสะดวกกว่าการช าระบัญชีเลิกกิจการ 

นอกจากน้ี บริษทั ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเตม็

จ านวนแลว้ ดงันั้น การจ าหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 
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โครงสร้างการถือหุ้นเดมิของบริษัท 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นใหม่หลงัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนของบริษัท 

 

 

 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 การขอสัตยาบนัการจ าหน่ายหุ้น
สามญัในบริษทัยอ่ย (บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 
เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”)  
(ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ านวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุณีย ์
สุพรรณวฒันกุล ทั้ งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (อา้งถึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ี
เสนอ  

 บริษัท เมดดาลสิท์ วช่ัิน จ ากดั : เลกิกจิการ(ปิดบริษัท) 

ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สายโทรศพัท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด     
แต่ในเดือนกนัยายน ปี 2556 บริษทัฯไดมี้การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ 
จ ากดั จ านวน 17.8 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินจากธุรกิจเคร่ืองเล่นสันทนาการ เป็นธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึง บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด ตอ้งอาศัยการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกับสินคา้ดังกล่าว         
ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 17.8 ลา้นบาท  
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ  17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558                
ในปี 2559 บริษทัยงัไม่มีพฒันาการใดท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นนยัส าคญั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 2,999,991 99.9991 

2 นายประทีป   อนนัตโชติ 4 0.0004 

3 นายไต ้ ชองอี 3 0.0003 

4 นางสาววรภร   ดว้งพร้อม 1 0.0001 

5 นางสาวญาณิศาณ์  ศิริปุณวฒัน์ 1 0.0001 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวฒันกลุ 2,999,991 99.9991 

2 นางสาวโสพิศวดี  อยูว่งษอ์ัน๋ 5 0.0005 

3 นางสาวนภาภรณ์  เสนีย ์ 4 0.0004 
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ในปัจจุบนัไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดข้ึนแลว้ ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
เลิกกิจการ(ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั (MV)  เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดข้ึนแลว้ 
2. ไม่มีพนกังานปฏิบติังานแลว้ 
3. ปิดงบการเงินเปล่ามาโดยตลอด 

 4. มีสถานะเป็นลูกหน้ีของบริษทั GREEN 
 5. ขาดทุนสะสมประมาณ 34 ลา้นบาท 

 ในการเลิกกิจการ(ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560) 

แผนงานในอนาคตเพ่ือการขยายธุรกจิของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น และมีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารชุด
ใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดงัน้ี 

 ธุรกจิด้านอสังหาริมทรัพย์ 

1. โครงการร็อคเซีย หอ้งชุดจ านวน 300 หอ้ง เร่ิมโอนใหลู้กคา้ตั้งแต่ปี 2558  แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและ
ท าเลท่ีตั้งโครงการท าให้การขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจึงไดป้รับปรุงห้องชุดจ านวน 225 ห้อง 
เพ่ือใหเ้ช่าและมีการรับรู้รายไดบ้างส่วนในงบการเงินประจ าปี 2561 และ 2562  

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

หมายเหตุ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจ าหน่ายและปิดโครงการท่ีมีจ านวน 2 โครงการให้เสร็จ
ส้ิน ภายในปี 2564 

 ธุรกจิพลงังาน 

 ในปี 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน             
โดยบริษทัดังกล่าวด าเนินธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาขนาด 1 เมกกะวตัต์           
เป็นคู่สญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายสุญัญา 25 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2581 )  

 ในปี 2561 บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดัไดล้งทุนในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์จ ากดั (จ.สระแกว้) และ บริษทั      
เวนตุส โซลาร์ จ ากดั (จ.นครราชสีมา) ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนโดยบริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินขนาด 5 เมกะวตัตต์่อโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็นคู่สญัญา
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายสุญัญา 25 ปี  
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ในปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 
จ ากดั และ ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์จากผูถื้อหุน้เดิม ท าใหบ้ริษทัฯ  มีสดัส่วนการรับผลตอบแทนในธุรกิจ
พลงังานเพ่ิมข้ึนทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2563 บริษทัฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้ง

การร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้ 

- ธุรกิจบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน  

 ธุรกจิอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการต่างๆ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนท่ีดี
ท่ีสุด 
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2.1 โครงสร้างรายได้รวมการจ าหน่ายผลติภัณฑ์หลกัจ าแนกตามผลติภัณฑ์ 

 รายไดข้องบริษทัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นรายไดจ้าก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดจ้าก
การจ าหน่ายไฟฟ้า โดยรายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

    
  
  

งบการเงนิรวม 

25621 25611 25601 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2 11.63 8.95 82.29 50.83 39.91 75.22 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ3 14.59 11.23 8.73 5.39 4.67 8.80 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า4 89.38 68.79 40.57 25.06 1.42 2.68 
รายไดอ่ื้น5 14.34 11.03 30.30 18.72 7.06 13.30 
รายได้รวม 129.94 100.00 161.89 100.00 53.06 100.00 

หมายเหตุ    1   ขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด 
       วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 
   2  รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัเร่ิมโครงการแลว้ทั้งหมด 2 โครงการ 
  ประกอบดว้ย 
1.  โครงการ ร็อคเซีย เร่ิมโครงการเม่ือปี 2556 จน ถึงปัจจุบนั มูลค่าของโครงการโดยประมาณ 211 ลา้นบาท     

ซ่ึงโครงการดงักล่าวมี 4 อาคาร อาคารละ 75 ห้องชุด รวมโครงการทั้งหมด 300 ห้องชุดตามรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

โครงการ ร็อคเซีย ความคืบหน้าการก่อสร้าง หมายเหตุ 

อาคาร 1 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% ห้องชุดพร้อม
เ ร่ิมโอนในไตรมาส 4 ของปี 2558 
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์“โครงการร็อคเซีย” 

อาคาร 2 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 

อาคาร 3 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 

อาคาร 4 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 
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2.  โครงการ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2  บริษทัลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้น 100% ดว้ยวงเงิน 160     
ลา้นบาท ในบริษทัโอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  โครงการดงักล่าว สร้างเสร็จแลว้ 100% หลงัจากท่ีบริษทัฯ       
รับโอนหุ้นจ านวน 150,000 หุ้น เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีมูลค่าโครงการทั้ งส้ิน 620 ล้านบาท       
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายคอนโดดงักล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2559 เป็นตน้ไป 

3 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ระหวา่งปี 2561 และปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการน าห้องชุด
โครงการ ร็อคเซียอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4  เปิดใหเ้ช่าเน่ืองจากการขายล่าชา้กวา่ท่ีคาดไว ้
4  รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2560 บริษทัฯ เขา้ลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นคู่สัญญา
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในปี 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ลงทุนในบริษทัย่อย
ทางออ้มจ านวน 2 แห่ง ซ่ึงเป็นคู่สญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 5 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน ส่วนต่างเน่ืองจากการยกเลิกสญัญา และค่าธรรมเนียม  
ต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 การวเิคราะห์ทางการตลาด  

สรุปสภาวะธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 

นายวิชยั วิรัตกพนัธ์ ผูต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผูอ้  านวยการศูนย์ ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย์
เปิดเผยวา่ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย(์ศขอ.) ไดรั้บนโยบายการพฒันาขอ้มูลเพ่ือไปสู่การ เป็น “ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย์
แห่งชาติ” จากท่านประธานกรรมการ โดยในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ศขอ.ไดร้ายงาน ขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงออกมาเผยแพร่ และ
ใชฐ้านขอ้มูลท่ีจดัเก็บและรวบรวมมากวา่ 15 ปีพฒันาแบบจ าลองใน การประเมินทิศทางและแนวโนม้ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงปี ท่ีผา่นมา  

ส าหรับสถานการณ์ในปี 2562 ท่ีรัฐบาลไดอ้อก 3 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ประกอบดว้ยมาตรการ ลดหยอ่นภาษี
เงินไดจ้ากการซ้ือบา้นและหอ้งชุด (บา้นหลงัแรก) ไม่เกิน 200,000 บาท มาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนการโอนและ
ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพยเ์หลือประเภทละ 0.01% ส าหรับการซ้ือบา้น จดัสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน         
1 ลบ. (รวมบา้นสร้างใหม่ และบา้นมือสอง) และมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และลดค่าจดทะเบียนการ
จ านองอสังหาริมทรัพยเ์หลือประเภทละ 0.01% ส าหรับการซ้ือบา้น จดัสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาทท่ีซ้ือจาก
ผูป้ระกอบการ ส่งผลให้สถานการณ์การโอนกรรมสิทธ์ิทัว่ประเทศในปี 2562 ปรับตวัดีข้ึนจากปี 2561 ไดโ้ดยมียอดจ านวน
หน่วยโอนกรรมสิทธ์ิถึง 373,365 หน่วย และ มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิถึง 875,189 ลา้นบาท ซ่ึงมีการขยายตวัจากปี2561      
ถึง 2.7% (จ านวนหน่วย) และ 4.3% (จ านวนมูลค่า) ทั้งท่ีคาดการณ์วา่จะตอ้งติดลบถึง -8.4% และ -8.2%  

จ านวนหน่วยท่ีไดรั้บในอนุญาตจดัสรรทัว่ประเทศ มีการขยายตวัในไตรมาส 2 และ 3 และในไตรมาส 4 ปี2562      
มีจ านวนหน่วยการขออนุญาตจดัสรรใกลเ้คียงกบัปี 2561 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการฯ ไดป้รับแนว การผลิตท่ีอยูอ่าศยั
มาสู่แนวราบมากยิง่ข้ึน ส าหรับผูป้ระกอบการฯ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นไดว้า่เร่ิมมี การปรับตวัมาอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2559 และ 2560 แลว้ โดยจ านวนหน่วยท่ีไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างทัว่ประเทศปี 2562 มีจ านวนลดลงถึงประมาณ       
-9.0% โดยจ านวนหน่วยท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดลดลง -24.0% และ หากพิจารณาจ านวนและสัดส่วนของ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดไดล้ดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซ่ึงเป็นสัญญาณว่า ปริมาณของอาคารชุดเกิดใหม่
ในช่วง 1 – 2 ปี ขา้งหนา้น้ีน่าจะมีปริมาณลดลง  
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ในส่วนของจ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศยัเปิดตวัใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2562 มีจ านวนลดลงถึงประมาณ           
-32.1% โดยจ านวนหน่วยเปิดตวัใหม่ของอาคารชุดลดลง -34.3% และ บา้นจดัสรรลดลง -29.0% ซ่ึงท าให้ ภาวะท่ีมีหน่วย
เหลือขายมากจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมากของท่ีอยูอ่าศยัเปิดตวัใหม่ในปี 2561 จะทยอยถูกดูดซบัไป  

ส าหรับทิศทางการตลาดท่ีอยูอ่าศยัปี 2563 ศขอ. ไดป้ระมาณการตวัเลขท่ีส าคญั ดงัน้ีจากปัจจยับวก อตัราดอกเบ้ีย
ต ่าและเป็นขาลง มาตรการกระตุน้อสงัหาฯ ของรัฐบาล การผอ่นปรนเกณฑ ์LTV ของ ธปท. และปัจจยัลบ ภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงชะลอตวัในหลายกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีส าคญั การระบาดของไวรัสโคโรนา สงคราม การคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน 
ส่งผลให้คาดการณ์วา่จะมีการปรับตวใันภาคธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู ่4 อาศยัทุกประเภททัว่ประเทศจะอยูท่ี่
ประมาณ 372,500 –400,660 หน่วย ขยายตวัระหว่าง -0.2% ถึง 7.3% และมี มูลค่าถึง 853,100 – 917,100 ลา้นบาท ขยายตวั
ระหว่าง -2.5% ถึง 4.8% โดยจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิจะอย่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 197,500 – 214,300 
หน่วย ขยายตวัระหวา่ง -0.2% ถึง 8.3% และมีมูลค่า ถึง 571,200 – 614,000 ลา้นบาท ขยายตวัระหวา่ง -0.2% ถึง 7.3% ซ่ึงจะ
มีสดัส่วนหน่วย 53% และ มูลค่า 67% ของการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัทัว่ประเทศ  

โดยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั่วประเทศ จะอยู่ท่ีประมาณ 117,400 – 126,780 หน่วย เป็นมูลค่าถึง ประมาณ 
284,360 –305,700 ลา้นบาท โดยกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีสัดส่วนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิ 73.6% และ มูลค่าการโอน
กรรมสิทธ์ิ 78.1% ซ่ึงในช่วงคร่ึงปี แรกของปี 2563 คาดวา่จะมีการชะลอการโอนของคนจีนบา้ง เน่ืองจากสาเหตุการระบาด
ไวรัสโคโรนาบา้ง แต่มีผลกระทบไม่มากเน่ืองจาก ผูซ้ื้อหอ้งชุดคนจีนมีสดัส่วนพียง 6% ของผูซ้ื้อทั้งหมดเท่านั้น  

หน่วยท่ีอยู่อาศัยจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี  2563 จะอยู่ประมาณ                  
114,400 - 122,600 หน่วย โดยเป็นห้องชุดประมาณ 55% หรือประมาณ 62,900 ถึง 67,400 หน่วย โดยการขอใบอนุญาต
จัดสรรทั่วประเทศจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ประมาณ 97,500 ถึง 100,400 หน่วย และจะอยู่ในกรุงเทพฯ                  
และปริมณฑลประมาณ 58.4% การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทัว่ประเทศประมาณการว่าจะอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับ        
ปี 2562 ประมาณ 292,100 ถึง 300,900 หน่วย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดประมาณ 27.4% หรือประมาณ 80,000 ถึง 
82,400 หน่วย และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2562 แต่อาจมากกวา่
เล็กน้อยประมาณ 129,000 ถึง 132,900 หน่วย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดประมาณ 51.1% หรือประมาณ 65,900        
ถึง 67,900 หน่วย ซ่ึงหมายความวา่ 82% ของอาคารชุด ท่ีไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทัว่ประเทศจะกระจายตวัอยูใ่นพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

จากการคาดการณ์ตวัเลขในเคร่ืองช้ีหลกัต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อาจสรุปไดว้า่ ตลาดอสังหาริมทรัพย ์ในปี 2563 
น่าจะมีภาวะท่ีค่อนขา้งทรงตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 แต่มีโอกาสท่ีจะขยายตวัได้สูงถึง 5 - 7%  หากเศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศมีการขยายตวัดีข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการจา้งงานและความมัน่ใจของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ี อยูอ่าศยัในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ
ท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน  
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย(์ศขอ.) 
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อตลาดคอนโดมเินียมปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

ภาวะเศรษฐกจิ ก าลงัซ้ือของผู้บริโภค อุปสงค์/อุปทาน นโยบายของภาครัฐ 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกซบ

เซา 

 อตัราการขยายตวั

เศรษฐกิจไทยต ่า 

 สงครามการคา้ระหวา่ง 

สหรัฐ VS  จีน 

 ค่าเงินบาทแขง็ตวั 

  หน้ีครัวเรือนสูงข้ึน 

 ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม

สิ น เ ช่ื อ  LTV ข อ ง

ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

 ความเข้มงวดในการ

ปล่อยสินเช่ือท่ียู่อาศัย
ของสถาบนัการเงิน 

คอนโดมิเนียมเหลือขายเป็น
จ านวนมาก 
อุปสงค์ลดลงเน่ืองจาก 
 ก าลัง ซ้ือชาวต่างชาติ

ลดลง 

 นั ก เ ก็ ง ก า ไ ร แ ล ะ           

นักลงทุนลดลงไปจาก

ตลาด 

 ผู ้ ซ้ื อหลัก ซ้ือ เ พ่ื ออยู่

อาศยั 

ภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างเพ่ิมข้ึนในการถือครอง
อสงัหาริมทรัพย ์
ปัจจยัทีช่่วยกระตุ้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์ 
 ลดค่าจดทะเบียนและ

ค่าโอนส าหรับบา้น

ราคาไม่เกิน 3 M 

 ลดภาระการผอ่นดาวน์

จ านวน 50,000 บาท 

ส าหรับบา้นจ านวน 1 
แสนหลงั 

 
ทศิทางแนวโน้มตลาดคอนโดมเินียมในกรุงเทพฯ ปี 2563 
อตัราการขยายตวัอุปทานคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ ลดลงใน
ปี 2562 กวา่ 30% และยงัคงมีแนวโนม้ลดลงในปี 2563 

จะมีอุปทานใหม่ดา้นคอนโดมิเนียมแบบ Leasehold เกิดข้ึน
เป็นจ านวนมากนบัจากน้ีเป็นตน้ไป 

ก าลงัซ้ือในปี 2563 มีแนวโนม้ทรงตวั เม่ือเทียบกบัปี 2562 
คือประมาณ 35,000 ยนิูต 

มี โ อก าสน้อ ยม าก ท่ี จ ะ เ กิ ด วิ กฤตฟองส บู่ ในภ าค
อสงัหาริมทรัพย ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัวกิฤตปี 2540 

สภาพตลาดมีแนวโนม้ปรับตวัเขา้สู่สมดุลในปี 2564 นกัพฒันารายยอ่ยหรือผูท่ี้ไม่มีเงินทุนส ารองท่ีแข็งแกร่งจะ
หายไปจากตลาด 

ระดบัราคามีแนวโนม้ปรับตวัเขา้สู่สมดุลในปี 2564 อุปสงค์ด้านคอนโนเนียมจะข้ึนอยู่กับความต้องการจาก       
ผูซ้ื้อจริงเท่านั้นจ านวนนักลงทุนท่ีลดลงเป็นผลเน่ืองจาก
นโยบายการก ากับดูแลสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  (LTV Policy) 
และจ านวนผูซ้ื้อต่างชาติท่ีลดลงเป็นผลจากค่าเงินท่ีแขง็ข้ึน
และเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย 

การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่มีแนวโนม้กระจาย
ตวัสู่พ้ืนท่ีชายเมืองตามแนวรถไฟฟ้าใหม่ก าลงัพฒันา 

สงครามราคาในตลาดคอนโดมิ เ นียมในกรุงเทพฯ 
นกัพฒันาไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดราคาคอนโดมิเนียมอีกต่อไป   
ผูซ้ื้อคือผูก้  าหนดราคาเอง 

นกัพฒันาจะชะลอการเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมและ
หนัเหความสนใจไปยงัภาคอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้นระยะยาวๆ เช่น โรงแรมและส านกังาน 
 

ราคาท่ีแข่งขนั รูปแบบ และฟังก์ชั่นของคอนโดมิเนียมท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการจะชนะใจลูกคา้ไดใ้นปัจจุบนั 

ท่ีมา :  KnightFrank 

 



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 44 
 

 2.2.1  การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 คอนโดร็อคเซีย เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ใกลส้ถาบนัการศึกษาท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่ม
ผูส้นใจลงทุนในการท าธุรกิจให้เช่าห้องพกัแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยั และกลุ่มผูป้กครองท่ีสนใจซ้ือห้องพกั
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บุตรหลาน โดยโครงการไดใ้ชก้ลยทุธ์การออกแบบให้เหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวิตวยัเรียน ด้วยห้องพกัตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าครบเซ็ท มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัมาตรฐานสูงสุดตลอด 24 ชม. Wifi Internet ให้บริการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อท ารายงานและเตรียมสอบ      
มีร้านคา้อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านอาหาร, ร้านซกัรีด, ร้านตดัผม รวมทั้งบริการพ้ืนท่ีจอดรถ 
และแม่บา้นท าความสะอาด โดยโครงการจะมุ่งเนน้ไปท่ีการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การตกแต่งท่ีทนัสมยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในโครงการหลากหลาย พร้อมการออกแบบหอ้งชุดท่ีมีความแปลกใหม่ใหค้วามคุม้คา่
ในการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 จากการวิเคราะห์ สินค้ามีจุดแข็งเพียงไม่ก่ีด้าน ด้วยเป็นการซ้ือสินทรัพยเ์ก่ามาพฒันาเพ่ือขายเป็น
คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่จะไดเ้ปรียบเร่ืองราคาขายเพราะราคาท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือมาต ่ากว่าราคาประเมิน     
จึงขายไดถู้กกวา่คอนโดท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจุดแข็งของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรือ
ห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้งกระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้ง
ถูกกวา่ห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ึงเป็น Facility ท่ีดีส าหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกวา้ง 8 
เมตร ท่ีไม่แออดัเหมือนโครงการฯ อ่ืนๆ ท่ีท าไว ้6 เมตร ทั้งน้ียงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งหาทางพฒันาต่อเพ่ือสนบัสนุน
งานขายต่อไป  

วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที ่1 

 นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 นกัศึกษา ม.ราชภฎัมหาสารคาม 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่จะใชชี้วติอยูใ่นมหาวทิยาลยักวา่ 7-8 ชัว่โมงต่อวนัเพ่ือศึกษา หรือ

พบปะเพ่ือน และเวลาหลงัเลิกเรียนมนัรวมตวัท่ีสรรพสินคา้ เช่น ห้างเสริม

ไทยคอมเพล็กซ์ ห้างบ๊ิกซีช่วงเยน็บางกลุ่มท่ีรายรับไม่มาก จะทานอาหาร

ตามสั่งบริเวณท่ีพกั บางกลุ่มเลือกทานท่ีร้านอาหาร ชอบสถานบนัเทิงยาม

ค ่าคืนท่ีพกัส่วนใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากสถานศึกษา 

 

 กลุ่มเป้าหมายที ่2 

 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 อาจารยใ์นมหาลยัราชภฎั 

 ขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม 

 หมอและพยาบาลในจงัหวดั 
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ลกัษณะการใช้ชีวติ มีวนัหยดุเสาร์ – อาทิตยเ์ป็นหลกั ส่วนใหญ่เขา้งาน 8.00 – 15.00 น. (ยกเวน้

กลุ่มพยาบาล เขา้เป็นกะ) มีรายไดไ้ม่สูงมาก แต่มีรายรับนอกเหนือจากงาน

ประจ าค่อนขา้งเยอะส่วนใหญ่จะพกับา้นพกัราชการ และซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

ไวเ้พ่ือปล่อยเช่าใหก้บักลุ่มนกัศึกษาเพ่ือเป็นการทุนระยะยาว 

 กลุ่มเป้าหมายที ่3 

 ร้านอาหาร 

 ร้านเบเกอร่ี  คอฟฟ่ี 

 ร้านขายของช า หรือ อะไหล่รถ 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่ไม่มีวนัหยดุ เปิดกิจการทุกวนัและด าเนินกิจการดว้ยตวัเอง ไม่ให้

พนักงานเก็บเงินการใชชี้วิตหากอยู่ในกลุ่มคา้ขาย จะใชชี้วิตหลงัปิดร้าน 

เพ่ือหาร้านอาหารอร่อยๆ ทาน หรือ ท าทานท่ีบา้นเอง ส่วนกลุ่มร้านอาหาร 

จะมีช่วงเชา้และกลางวนัท่ีจะเป็นช่วงเวลาพกัผอ่น สามารถพาครอบครัวไป

ชมภาพยนต ์เดินซ้ือสินคา้ตามสรรพสินคา้ได ้

 กลุ่มเป้าหมายที ่4 

 พนกังานธนาคารทุกธนาคาร 

 พนกังานในหา้งสรรพสินคา้ 

 พนกังานประจ าศูนยจ์ าหน่ายรถยนต ์

 พนกังานโรงแรม 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีตอ้งประจ าอยู่ท่ีออฟฟิศ หรือ ตามโชวรู์ม หรือ

เคาน์เตอร์รับลูกคา้ ส่วนใหญ่หลงัเลิกงานจะเขา้สรรพสินคา้เพ่ือเลือกซ้ือ  

อาหารส าเร็จรูปเขา้บา้น หรือ รับประทานท่ีศูนยก์ารคา้ หรือตามร้านอาหาร

ตามสั่งทัว่ไปซ่ึงเป็นร้านราคาไม่แพงมาก จากการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็น

งานบริการ จะไม่ไดห้ยดุวนัหยดุเสาร์ – วนัอาทิตย ์จะไดห้ยดุวนั ธรรมดา

สปัดาห์ละ 1 วนั เพ่ือพกัผอ่นและท างานบา้น  เป็นวยัท่ีก าลงัสร้างเน้ือสร้าง

ตวั ตอ้งการพฒันาจากการเช่าหอ้ง เป็นการซ้ือสินทรัพยด์ว้ยตวัเอง หรือเพ่ือ

ขายดาวน์ ลงทุนระยะสั้น 
เดิมบริษทัฯ มีนโยบายในการขายหอ้งชุดทั้งหมด 300 ยนิูต (4 ตึกๆ ละ 75 ยนิูต) บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการเพ่ิม

รายไดท่ี้เนน้ขยายฐานรายไดจ้ากธุรกิจหลกัสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ผ่านรูปแบบจากการสร้างเพ่ือ “ขาย” อยา่งเดียวมาเป็น
การสร้างหรือการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือ “ปล่อยเช่า”  ดว้ยเหตุผลหลกัๆ คือ     เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กบัธุรกิจ และเพ่ิม
โอกาสใหก้บัผูบ้ริโภคนั้น  

 ปัจจุบนัโครงการ Roccia Condo 1 มียอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสม ณ. 31 ธนัวาคม 2562  รวม 29 ยนิูต เช่าซ้ือ 1 ยนิูต 
หอ้งวา่ง 45 ยนิูต 

เดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันาโครงการ  Roccia Condo 3  เปิดให้เช่ารายเดือน โดยเร่ิมประชาสัมพนัธ์
และเปิดให้ลูกคา้เขา้พกัตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี มีผูเ้ช่าเต็มมาโดยตลอด จึงไดเ้ปิด
โครงการ Roccia Condo 2 ใหลู้กคา้จองหอ้งพกั ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และใหลู้กคา้เร่ิมเขา้พกัได ้ในเดือนกรกฎาคม 2560   
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โครงการ Roccia Condo 4  เร่ิมประชาสัมพนัธ์ ให้ลูกคา้จองในเดือนเมษายน 2561 และให้ลูกคา้เร่ิมเขา้พกัได้ในเดือน 
พฤษภาคม 2561 เป็นตน้มา ซ่ึงทั้ง 3 ตึก มีอตัราการหมุนเวียนในการเขา้พกัเฉล่ียมากกวา่ 90% โดยมีรายละเอียดอตัราค่าเช่า
ดงัน้ี 
 Roccia Condo 2,3              fully furnished + เคร่ืองท าน ้ าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ยน็  อตัราค่าเช่า  3,700 บาท / เดือน   ค่าน ้ า  
     ค่าไฟ เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 
 Roccia Condo 4 (ชั้น 1)     fully furnished + เคร่ืองท าน ้ าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ยน็  อตัราค่าเช่า  3,700 บาท / เดือน   ค่าน ้ า  
   ค่าไฟ เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 
 Roccia Condo 4 (ชั้น 2-4)  fully furnished + เคร่ืองท าน ้ าอุ่น, แอร์ อตัราค่าเช่า  3,500 บาท / เดือน    ค่าน ้ า ค่าไฟ 

    เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 

 คอนโด ออริจินส์ บางมด-พระราม 2  ลกัษณะอาคารชุดพกัอาศยั 19 ชั้น ห้องพกัอาศยั 367 ยนิูต ร้านคา้ 4 ยนิูต 

รวมทั้งโครงการคิดเป็น 371 ยนิูต เน้ือท่ีการก่อสร้าง 2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา บนท าเล ถนนพระราม 2 ราคาเร่ิมตน้ท่ี 1.29    

(ณ วนัเปิดตวัโครงการ มีนาคม 2556)  ขนาดห้อง 26.50 – 28.50 ตารางเมตร , 33.50-39.50 ตารางเมตร, 46.50-56.00 ตาราง
เมตร  

สถานะโครงการ ณ. 31 ธันวาคม 2562 

สถานะโครงการ 
ณ.วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 
(ยูนิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน% 

ยอดโอนสะสม 318 551 86% 
หอ้งวา่ง 53 125 14% 
รวมทั้งหมด 371 676 100% 

สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการออริจนิส์ บางมด – พระราม 2    

 จุดแข็งของโครงการ ออริจนิส์ บางมด – พระราม 2 

 ววิสวย บนคอนโด High – Rise สูง 19 ชั้น (ซ่ึงในบริเวณดงักล่าว โครงการ ออริจินส์ เป็น โครงการเดียว

ท่ีเป็นคอนโดแนวสูง) 

 ท าเลการเดินทางท่ีสะดวก สบาย ติดถนนพระราม ซ่ึงเป็นเส้นทางใหม่ในการเดินทางเขา้ศูนยก์ลางธุรกิจ

ท่ีสะดวกสบายไม่แพท้างด่วน และโครงการทางพิเศษบางพลี – บางขุนเทียน หรือวงแหวนใต ้และเป็น

แหล่งสาธารณูปโภคต่างๆ  มากมาย อาทิ เช่น ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล, คาร์ฟูร์, โลตสั, Big C, โฮมโปร 

และโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 ระบบรักษาความปลอดภยั หลายขั้นตอน ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ถึงความปลอดภยั 

 ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงหวัล าโพง – มหาชยั) 
 ผา่นการรับรองจาก EIA เรียบร้อยแลว้ 
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 กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์ 
บริษทัพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเพ่ือขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมุ่งพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด โดยการพฒันาท่ีอยู่อาศัยในแต่ละท าเล บริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับตลาด 

สอดคลอ้งกบัรูปแบบและวถีีการใชชี้วติของคนรุ่นใหม่ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการบริหารจดัการโครงการและบริการหลงัการขาย เพื่อการ

บริการและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใหเ้กิดความประทบัใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ของบริษทัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 กลยุทธ์ทางด้านราคา 

บริษทัก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นราคา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท าเลท่ีตั้ง  พ้ืนท่ีใชส้อย เป็นตน้ และเปรียบเทียบกบัราคาของโครงการอ่ืนท่ีมีรูปแบบและท่ี
ตั้งอยู่ใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาถึงตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดราคาจะตอ้งเป็น
ราคาท่ีเหมาะสม ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่า รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษทั ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ี
บริษทั ไดก้ าหนดนโยบายไว ้

 กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขาย 

บริษัทให้ความส าคญักับการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายโดยตรง ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ,การส่ือสารผา่นทางเวป็
ไซตข์องบริษทั (www.greenresources.co.th)   และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ไปอ่านและ
ศึกษารายละเอียดเบ้ืองตน้ของแต่ละโครงการได ้ 

ในดา้นของการส่งเสริมการขาย บริษทัจะพิจารณาถึงแรงจูงใจท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ก่อนท่ีจะน ามาพิจารณา
เพ่ือออกแบบโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ การแถมเคร่ืองปรับอากาศ การให้ส่วนลดต่างๆ 
เป็นตน้ 

 กลยุทธ์ทางด้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายโดยตรง ผ่านส านกังานขายของแต่ละโครงการ ดว้ยทีมขายของบริษทั ท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจในตวัสินคา้ และความรู้เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมเป็นอย่างดี จะรับรองลูกคา้ทั้งท่ีแวะเขา้มาเยี่ยมชม
โครงการท่ีส านกังานขาย และห้องตวัอยา่ง ณ ท่ีตั้งโครงการ และทางโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ซ่ึงทีม
ขายสามารถอธิบายใหลู้กคา้และประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ รับทราบรายละเอียดและขอ้มูลโครงการ  

นอกเหนือจากทีมขายของบริษทัแลว้ บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัท่ีเป็นตวัแทนขายมืออาชีพ และมีคุณภาพมาร่วม
งานในการขายใหก้บัทางบริษทั ทั้งน้ีบริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหก้บัทีมขายของบริษทั และบริษทัท่ีเป็นตวัแทน
ขาย เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายของบริษทั อีกทางหน่ึง ภายใตก้รอบอ านาจอนุมติัของบริษทัซ่ึงจะผา่นการตรวจสอบ / สอบ
ทานจากผูจ้ดัการฝ่าย ผูอ้  านวยการฝ่าย และประธานบริหารตามตารางอ านาจอนุมติัท่ีก าหนด  

ทั้ งน้ี  ผู ้ท่ีสนใจในโครงการของบริษัท ย ังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลข                   
02-504-5234-39 หรือศึกษาขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.greenresources.co.th 

 

 

http://www.greenresources.co.th/
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม 

 
 

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวเิคราะห์ คือ ประเภทหอ้งขนาดเลก็ หรือหอ้งแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้ง
กระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้งถูกกวา่หอ้ง 1 หอ้งนอน และมีลิฟทซ่ึ์ง
เป็น Facility ท่ีดีส าหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกวา้ง 8 เมตร

Situation

• หอ้งสตูดิโอช่วงราคาตลาดไม่ควรเกิน 27,000-30,000 ต่อ ตรม. หรือ ราคาเร่ิมชั้นแรกท่ี 690,000 -
750,000 บาท

Price and Area

• โครงการร็อคเซียก็สามารถพฒันารูปแบบใหเ้ป็น 1 หอ้งนอนกบัหอ้งนอนกบัหอ้งครัว
• (ควรขายราคาแบบหอ้ง สตูดิโอ)

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ในจงัหวดัมหาสารคาม มีอุปสงค์
ค่อนขา้งนอ้ย จึงตอ้งสร้างบรรยากาศต่างๆ ใหเ้กิดกระแส และความสนใจใน การซ้ือ - ขาย เพ่ิมข้ึน และ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือด ารงชีพ และ เพ่ือความปลอดภยั
• Life Style เช่น ใชก้ระเป๋าราคาประหยดั หรือกินอาหารตามร้านขา้งทางธรรมดา ร้านตามสัง่ตอ้งการของ
จ าเป็นในการด ารงชีวติหากซ้ือคอนโด เช่น TV เคร่ืองใชร้ถมอเตอร์ไซค ์หรือรถอีโกค้าร์ ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานปฎิบติัการ พยาบาล เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ส่วนใหญ่รายได ้18,000 บาทข้ึนไป ชอบเดินตลาด
นดั หรือ ชอบเดินหา้ง

Theories of Motivation

• กลุ่มนกัศึกษา ใหผู้ป้กครองซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัระหวา่งศึกษาและขายหรือปล่อยเช่าต่อ
• กลุ่มขา้ราชการซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยั
• กลุ่ม SME ซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยัเอง
• กลุ่มพนกังาน ซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัเอง หรือ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น

Target Approach
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โครงการเดิมช่ือ คือ “ศูนยห์อพกั ตกัสิลา” ซ่ึงโดยส่วนใหญ่คนในพ้ืนท่ีรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นอพาร์เมน้ท์ หรือ หอพกั             
ท่ีสร้างเพื่อให้นกัศึกษาไวเ้ช่าเป็นรายเดือน ดงันั้นในกรณีน้ีคือการ Renovate เพื่อขายคอนโด นอกจากการปรับเปล่ียนโฉม
หน้า หรือ รูปแบบภายนอกแลว้ พร้อมเปล่ียนช่ือใหม่ “โครงการร็อคเซีย”  เพ่ือกระตุน้แรงซ้ือจากการกลุ่มเป้าหมาย หรือ
สร้างความสดใส แตกต่างข้ึนอีกคร้ัง 

สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการคอนโด ออริจนิส์ บางมด-พระราม2  

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ มีหอ้งหลายขนาดให้เลือกสรร ดงัน้ี 1.Superior Design 28 ตารางเมตร 1 หอ้งนอน 1 
หอ้งน ้า หอ้งรับแขก 1 มมุบริการ  2.หอ้ง Super Deluxe Design รวม 2 หอ้งของหอ้งขนาด 56 ตารางเมตร 2 หอ้งนอน 2 
หอ้งน ้า 1 หอ้งรับแขก 1 มมุบริหาร  3. หอ้ง Deluxe Design ขนาด 33,39,44,46.5 ตารางเมตร 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งรับแขก 1
มมุบริการ

Situation

• ราคาเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 61,000.- บาท/ตารางเมตร และราคาจะเพ่ิมข้ึนตามความสูงของชั้น

Price and Area

• Lobby โถงทางเขา้ขนาดใหญ่, สวนพกัผอ่นขนาดใหญ่บริเวณดา้นหนา้โครงการ แบบ Tunnel Tropical 
Garden , Sky Fitness , สระวา่ยน ้ า

• (หอ้งเอนกประสงคข์นาดใหญ่แบบ inside-out Garden (Common room) , มุมอ่านหนงัสือพร้อม Wifi
• ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีหลายขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมความรัดกมุต่อลูกบา้นท่ีมาอาศยัอยู่

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมปัจจุบนับริเวณดงักล่าว โครงการ     
ออริจินส์ ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือด ารงชีพ เพ่ือความปลอดภยั และซ้ือเพ่ือเกร็งก าไร 
• กลุ่มเป้าหมายจะมี lifestyle ท่ีทนัสมยัและรักความสะดวกสบาย

Theories of Motivation

• กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง
• กลุ่มนกัลงทุนทัว่ไป
• กลุ่ม SME ซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยัเอง
• กลุ่มพนกังาน ซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัเอง หรือ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น
• กลุ่มนกัลงทุนระยะสั้นซ้ือเพ่ือเกร็งก าไร

Target Approach
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2.2.2 สภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าประเภทขายสินค้าเฉพาะทาง เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ ต่างมาเปิดท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ดงันั้น แนวโน้มความเจริญของจงัหวดัมหาสารคามมีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ        
อีกทั้งการพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยั โรงพยาบาล จะท าให้จงัหวดัมหาสารคามมีความเจริญเพ่ิมข่ึน นอกจากน้ี จงัหวดั
มหาสารคาม ยงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี ดงันั้นจงัหวดัมหาสารคามจะเป็นจงัหวดัท่ีเพ่ือน
บา้นของไทย เช่น จีน เวียดนาม ลาว ส่งนกัศึกษามาศึกษาเพ่ิมข่ึน หลกัสูตรการศึกษา ไม่วา่ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเกาหลี     
ก็มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ซ่ึงอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการเปิดภาควิชาแพทย์ศาสตร์              
(แผนปัจจุบนั) จะเห็นไดจ้ากการพฒันาโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ตลาดคอนโดมิเนียมให้เขา้พกัอาศยัในบริเวณรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคามทั้งเก่าและใหม่ มีความเป็นไปไดใ้น
การพฒันา เน่ืองจากจ านวนอุปทานยงันอ้ยกว่า จ านวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น    
ชาวต่างถ่ิน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคอีสาน และในจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงกบัจงัหวดัมหาสารคาม นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบา้น เขา้มาศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม แก่ ชาวจีน และชาวเวยีดนาม เป็นตน้ 

แนวโน้มการเพ่ิมข่ึนของบุคคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการขยายหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงบริเวณท่ีน่าสนใจเพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในเขตบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลยัซ่ึงบริเวณดงักล่าว
ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั และยงัเป็นบริเวณท่ีสะดวกในการคมนาคมของนกัศึกษา (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย)    

2.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี –    
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด  (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี                    
เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ  มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น บริษทัจึงเห็นควรใหมี้การ
น าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล  
เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียงและน าไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั         
ได้อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือช่วยก ากับดูแล สนับสนุนและ
พฒันาการบริหารความเส่ียงในองคก์รทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รเพ่ิมเติมจากการขบัเคล่ือน
ของคณะท างานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน สร้างความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มาตรฐานในการบริหารความเส่ียงเทียบเท่ากบั
บริษทัชั้นน าและมุ่งเนน้หลกัการก ากบัดูแลกิจท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

ความเส่ียงระดบัองค์กร 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงตามนโยบายและขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้งไดว้เิคราะห์ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทักรีนฯ มาเป็นความเส่ียงส าคญัในระดบัองคก์รของบริษทั เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ร โดยแบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   

      ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้ง
กับปัจจัยภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พนัธกิจ หรือสถานะขององค์กร        
การน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม ซ ้ าซอ้น ไดแ้ก่ 

o ความเส่ียงจากการด าเนินงานเกิดจากการวางกลยทุธ์ (Operational Strategic Risk)  เช่น 

• จ านวนคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน 

• การขาดทิศทางของกลยทุธ์และเป้าหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจ าปีของส่วนงานไม่
เป็นไปตามระยะเวลาและตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้

 2) ความเส่ียงทางด้านการปฏบิัตงิาน (Operation Risk)  

     ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าทรัพยากรของบริษทัมาใช ้เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากความลม้เหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน บุคลากร หรือ
เหตุการณ์ภายนอก  

ประเภทความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากบุคลากร (People Risk)  

   1.1 บุคลากรขาดความรู้ความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ขาดการท างานแบบมืออาชีพ    
ขาดทกัษะในการปฏิบติังานและการประสานงานท่ีดี ขาดความสามารถในการท างานเป็นทีม รวมถึงการขาดความสามารถ
ในการวเิคราะห์งาน ท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดความผิดพลาด 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
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1.2 ความผิดพลาดของพนกังานในการปฏิบติังาน โดยมิไดมี้เจตนาจะกระท าผิดหรือทุจริต 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม เ ช่น มีพนักงานมากหรือน้อยเกินไป                     
การมอบหมายงานไม่ตรงกบัความสามารถ การขาดการอบรมใหพ้นกังานมีความเช่ียวชาญหรือเพ่ิมทกัษะขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การขาดเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร                       
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไม่ยติุธรรม และค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  

  • ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรไม่ดี เช่น เลิกจา้งไม่เป็นธรรม ไม่สามารถระบุปัญหา 
    ของบุคลากรได ้ 

• ผลการปฏิบติังานของบุคลากรไม่ดี เช่น การปฏิบติังานไม่เหมาะสม ไม่มีรายละเอียด
ของงานท่ีชดัเจน การดูแลการปฏิบติังานไม่ดี การฝึกอบรมไม่เพียงพอ โอกาสเติบโต
ในงานไม่ดี 

• บุคลากรมีจ านวนและทักษะในการท างานไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแนวปฏิบัติในการ
คดัเลือกพนกังานท่ีดี ไม่มีการวางแผนก าลงัคนท่ีดี 

1.4 การบริหารทรัพยากรองค์กรไม่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์การท างานไม่เพียงพอต่อความ
จ าเป็นในการปฏิบติังาน ไม่อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อการใชง้าน  

2. ความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk) เป็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการท่ีเกิดจากความ
ลม้เหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของการปฏิบติังาน ถึงแมว้า่บุคลากรของบริษทัจะเป็นผูมี้ความสามารถดี 
ตรงกบัลกัษณะงาน ตั้งใจท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและซ่ือสตัยสุ์จริต โดยอาจมีสาเหตุ ดงัน้ี 

2.1 การส่ือสาร (Communication) การเข้าใจไม่ตรงกันในการส่ือสารหรือข้อความในการ
ปฏิบติังาน ท าให้เกิดการตีความผิดพลาดการส่ือสาร ไม่ทัว่ถึง หรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยหรือเผยแพร่ออกไปสู่หน่วยงานภายนอก 
ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกนั ท าใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือหากมีการน าขอ้มูลไปใชอ้า้งอิง เป็นตน้  

2.2 การขาดความรู้ความเขา้ใจ ในคู่มือ หรือมาตรฐาน รายละเอียดของการปฏิบติังาน รวมถึง
การตรวจสอบและควบคุมท่ีไม่เพียงพอ 

3.ความเส่ียงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็นความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครือข่ายการติดต่อส่ือสารของบริษทัเกิดความลม้เหลว  

3.1 ระบบความปลอดภยั (Security) ไม่มีความปลอดภยัจากการโจรกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ 
ลา้สมยั ท าให้การด าเนินงานของบริษทัตอ้งหยดุชะงกัหรือไม่สามารถบริการลูกคา้ได ้เช่น ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง การไม่สามารถ    
กูร้ะบบไดท้นัท่วงที 

    3.2 ความผิดพลาดและความสูญเสียของระบบ (System Error/Failure) เช่น ภัยธรรมชาติ 
อคัคีภยั ปัญหาดา้นเทคนิค กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (ไฟตก/ดบั) ระบบสูญเสียความสามารถบางส่วนหรือทั้งหมด จากการท าลาย
ของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

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

3.4 ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้(Programming Error) เช่น 
การไม่ปฏิบติัตามนโยบาย ไม่ประมวลผล การละเมิดลิขสิทธ์ิ ศกัยภาพของระบบไม่เพียงพอ  
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3.5 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัภายนอกท่ีไม่ใช่สาเหตุทางการเงิน (External) และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ความเส่ียง
ดา้นภยัธรรมชาติ ความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษทั เป็นตน้ 

3) ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk)  

      ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเส่ียงจากการจดัสรร
งบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใชง้บประมาณเกิน รวมทั้งความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัทาง
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 ้

- การควบคุมภายในรัดกมุไม่เพียงพอ 

-  การจดัหาสินคา้/วตัถุดิบไม่ตรงตาม Spec ท่ีตอ้งการ หรือสัง่เกินจ านวนความตอ้งการ 

1.4 ความเส่ียงดา้นงบประมาณ เช่น การจดัท าประมาณการงบประมาณผิดพลาด ท าใหเ้กิดความไม่
เพียงพอของเงินงบประมาณ 
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4) ความเส่ียงทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิข้อบงัคบั (Compliance Risk)  

 ความเส่ียงจากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน เกิดจากการก ากบัดูแลและกฎระเบียบท่ีองค์กรเผชิญอยู่ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

5) ความเส่ียงทีจ่ะเกดิใหม่ (Emerging Risk) 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียงัไม่ไดป้รากฎข้ึนในปัจจุบนัแต่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขั้นอยา่งชา้ ๆ ยากท่ีจะระบุ
ได ้มีความถ่ีของการเกิดต ่า แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเส่ียงใหม่น้ีมกัจะถูกระบุข้ึนมาจากการ
คาดการณ์บนพ้ืนฐานการศึกษาจากหลกัฐานท่ีมีปรากฏอยู ่ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ีมกัจะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติ ในบางคร้ังผลกระทบของความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถระบุไดใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่ง เช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากนาโนเทคโนโลย ีหรือการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นตน้ 

6)  ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) 

จากลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั ความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีต ่า  เน่ืองจากในกระบวนการ
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด เพราะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีแนวทางการลดความ
เส่ียง คือ บริษทัก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั เป็นกรอบภารกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง      
การก าหนดวิธีปฏิบติังาน การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การด าเนินกิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม    
การป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ตลอดถึงการด าเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 

7)  ความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk) 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ                  
ให้สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง         
เพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป โดยมีแนวปฏิบติัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต  และ
จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัติในการท างาน  โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่    

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั/บริษทัยอ่ย  ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือ
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บุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่อง   

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือ แจง้เร่ือง คอร์รัปชัน่เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัและบริษทัย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงาน      

การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ในนโยบายการแจ้งขอ้ร้องเรียน  และขอ้เสนอแนะ              

โดยบริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน      

การรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมของบริษทัฯ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษทั/บริษทัยอ่ย  ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้  และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืน
ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

8)  ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่ง
มากในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการท าธุรกิจ อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้ริการขนส่ง การท าการตลาดและ
การจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
และช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเดิมจนท าให้บริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการ
สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร ความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจและวิธีการท างานท่ีพ่ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน การน าระบบอตัโนมติัมาใชใ้นโรงงานและกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโนม้การเช่ือมโยงขอ้มูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ท ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความเส่ียงต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน อาทิ การถูกโจรกรรมขอ้มูล 

ดงันั้น  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ
น ามาพฒันาการท างาน ปรับปรุงและสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั อาทิ การคน้หาส่ิงท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การประหยดัพลงังาน       
การจดัการสินคา้และการขนส่ง เป็นตน้ 

ความเส่ียงทีบ่ริษัทอาจจะได้รับผลกระทบ  

1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 

 ในต้นปี 2560 ผูบ้ริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เร่ิมมีคู่แข่งจ านวนมากและมีกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นรายใหญ่จ านวนมาก ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความส าคญัในดา้นธุรกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ/หรือ ในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัก็ตาม  และดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตาม
กระแสนิยมในปัจจุบัน ผูบ้ริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนให้บริษทัสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได้            
จึงเล็งเห็นวา่ธุรกิจพลงังานทดแทนก าลงัอยูใ่นกระแสความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ดงันั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิมตน้
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การลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 ท่ีผ่านมา  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังาน
ทดแทน แต่ในการเปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่นั้น บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์มากนกั จึงถือวา่เป็นการ
เร่ิมตน้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว  

2. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ในการลงทุนแต่ละคร้ังเพราะตอ้งมีตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน
ธุรกิจ 

3. การรับรู้รายได้ เน่ืองจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนมีปัจจัยหลายอย่างในการผลิตเพ่ือให้เกิด
กระแสไฟฟ้า (หน่วยการผลิตในแต่ละวนั) ปัจจยัส าคญัในความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้คือ 
สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหก้ าลงัการผลิตผนัแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น 

4. การควบคุมการด าเนินงานในแต่ละโครงการไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ
จะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จึงท าใหก้ารดูแลรักษา การตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การผลิต และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ  

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้มาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูท่ี้ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการโครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผูค้วบคุมโครงการ (Project 
Engineer) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากบริษทัไม่มีบุคลากรดงักล่าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายในการสรรหาและ
พฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อเขา้มาปฏิบติังานพร้อมพฒันาโครงการ และในส่วนของ
พนกังาน บริษทัจะมีการจดัอบรมเฉพาะวิชาชีพในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั และความส าเร็จ
ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2. ด าเนินการจดัสรรเงินลงทุนในการด าเนินการดงักล่าวไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
และ/หรือ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัต่าง ๆ  เน่ืองจากธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บรายไดร้ะยะ
ยาว (สัญญาระยะเวลาประมาณ 25 ปี) มีผลตอบแทนคงท่ีและมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต ่ากว่า 10 ปี 
บริษทัจึงตอ้งบริหารการจดัสรรเงินทุนใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว 

3. มัน่ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ก าลงัการผลิตคงท่ีนอกจากกรณี
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวนั และ/หรือ ช่วงท่ีมีหมอกเมฆปกคลุมเป็นจ านวน
มาก ก็จะส่งผลโดยตรงต่อก าลงัการผลิตอยา่งชดัเจน (เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได)้  

4. ภายในแต่ละโครงการบริษทัจะมีพนกังงานปฎิบติังานประจ าอยูแ่ลว้เพ่ือดูประสิทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เม่ือเกิดความผิดปกติท่ีท าให้ก าลงัการผลิตลดลงเจา้หน้าท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการหา
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนให้เร็วท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงในจุดดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน เช่น เม่ือตรวจสอบแลว้พบวา่แผง    
โซล่าร์เส่ือมสภาพท าให้ก าลงัการผลิตลดลง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีการสต็อกแผงโซล่าร์ไวอ้ยูแ่ลว้เพ่ือ
ใชส้ ารองกรณีเกิดเหตุข้ึน เป็นตน้ 

 หมายเหตุ      : ณ ปัจจุบันธุรกจิหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นธุรกจิด้านพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
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2. ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบับริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั จ านวน 13.7 
ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ และโครงการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ออนไลน์ของบริษทัย่อย  และในปี 2556 
บริษทัไดมี้การอนุมติัวงเงินกูร้ะยะสั้นใหก้บับริษทักรีน พลสั แอสเซท จ ากดั( ช่ือเดิม บริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั ) จ านวน 35 
ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานโดย บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั มีการเซ็นตส์ัญญากบับริษทัหน่ึงในประเทศ
เกาหลีเพ่ือร่วมกนัจดัการแสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เน่ืองจากสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้น
ท าให้ตอ้งเล่ือนการจดังานตามแผนงานดงักล่าวออกไป ซ่ึงต่อมาไดมี้การยกเลิกการจดังานและบริษทั กรีน พลสั แอสเซท 
จ ากดั ไดย้ื่นฟ้องบริษทัตวัแทนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานให้ เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการจดังานถูกยกเลิก ซ่ึงปัจจุบนั     
ยงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการทางกฎหมาย 
 ในระหวา่งปี 2559 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้มืจ านวน 80 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
เพื่อใชช้ าระหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินท่ีท าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ปัจจุบนั บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไดช้ าระคืน
เงินใหกู้ย้มืทั้งหมดคืนใหแ้ก่บริษทัเรียบร้อยแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ) 
 ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มตามรายละเอียด 
ดงัน้ี  
 1. บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่ จ  ากดั จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง 
 2. บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั จ านวนเงิน 18 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี แก่
เจา้หน้ีการคา้และการด 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 าระหน้ีค่า
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (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 
เป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และ บริษทั กรีนฯ ไดมี้การให้กูย้ืมเงินเพ่ิมอีกจ านวน 10 ลา้นบาท 
เพื่อใชก้ารด าเนินงาน และใหแ้ก่บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั อีกเป็นจ านวนเงิน 23.5 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
5 ต่อปี 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงในการใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย จึงมีนโยบายในการใหค้วามส าคญัในการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการช าระหน้ีและดอกเบ้ียใหแ้ก่ บริษทัตามก าหนด บริษทัจึงคาดวา่ไม่
น่าจะมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย    

3. ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่คุีณภาพ 

ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตอย่างต่อเน่ือง บุคลากร ผูรั้บเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัจา้งบุคลากร 
ผูรั้บเหมาและแรงงานดงักล่าวไดใ้นบางช่วงเวลา  จึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
ไดต้ามคุณภาพ ระยะเวลา และตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุน้ีเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไดใ้นบาง
ช่วงเวลา  

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการสรรหา และพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูรั้บเหมาและแรงงาน ผูอ้อกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกร ผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความ



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 58 
 

ช านาญท่ีจะสามารถด าเนินงานพฒันาโครงการต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพท่ีดี ไดม้าตรฐาน แลว้เสร็จทนัเวลา และอยูใ่นระดบัราคาท่ี
แข่งขนัในทอ้งตลาดได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมีผูจ้ดัการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหนา้ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เขา้ไป
ตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือใหแ้น่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาและแรงงานแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บเหมาและแรงงานดว้ยการคดัเลือกผูรั้บเหมาและแรงงานท่ีมีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบั
บริษทัมาอยา่งยาวนาน  ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมาและแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ท้ิงงาน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบ
จากความเส่ียงดงักล่าว 

4. ความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง 

ในช่วงปีท่ีผ่านมา ธุรกิจด้านพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัและเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งโครงการ
ก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตวัและเติบโตข้ึนเช่นเดียวกนั  จึงเป็นเหตุผลท าให้ราคาวสัดุก่อสร้างหลาย
รายการมีการปรับราคาสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นการประมาณการตน้ทุนและ
การก าหนดราคา  เพราะธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัของการพฒันาโครงการ คือ วสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้าง  ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัในอนาคตได ้   

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการ จดัซ้ือจดัจา้งและสรรหาวสัดุท่ีมีคุณภาพ จากแหล่งผูผ้ลิต
โดยตรง และได้น าระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เขา้มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ        
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างได ้แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐาน และบริษทัจะมีการ
ก าหนดมูลค่างานตามสัญญาไวเ้ป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวสัดุ รูปแบบ ปริมาณ ขนาด และลกัษณะ
ของผลงานไวอ้ยา่งชดัเจน (BOQ) ท าใหส้ามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างลงได ้

5. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัอสังหาริมทรัพย ์มกัจะถูกผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้ง บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง         
ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นฯลฯ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เขม้งวดข้ึน ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดท้ าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือต่อนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้ด าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

6. ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเผื่อการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถใน
การช าระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร 

ทางบริษทัจะมีการจดัท าสญัญาท่ีรัดกมุ ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสญัญา ทางบริษทั
ก็จะเร่งด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 

7. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหน้โยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความ



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 59 
 

เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

8. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเจา้หน้ี
สัญญาเช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า 

9. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงักล่าว 

10. ความเส่ียงจากการน าเงนิไปลงทุน 

บริษทัไดน้ าเงินสดไปลงทุนกบัโครงการในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์โดยการวางมดัจ าเพ่ือเขา้ไปศึกษาในธุรกิจ ซ่ึงการ
วางเงินมดัจ าจ านวนสูงๆ จะท าให้บริษทัเกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินคืน เม่ือโครงการท่ีศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีตอ้งการ 
และอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในส่วนขอ้พิพาททางกฎหมาย  

บริษทัจะจดัการความเส่ียงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
กบับริษทัฯ  

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ส าหรับธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า (ธุรกจิพลงังาน) 

1. ความเส่ียงจากความเข้มของแสงอาทติย์ทีน้่อยกว่าทีค่าดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชแ้สงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเขม้ของ

แสงท่ีลดลงส่งผลใหป้ริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ท าให้โครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากวา่ท่ีประมาณ

การไว ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งค านวณความเขม้ของแสงโดยเฉล่ียและน าค่าท่ีไดป้ระมาณ

การมาเปรียบเทียบกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

2. ความเส่ียงเน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลลเ์ป็นอุปกรณ์หลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลลท่ี์

เส่ือมสภาพจะส่งผลกระทบใหค้วามสามารถในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้าลดลง แมใ้น

ความเขม้แสงเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จะเนน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 

อีกทั้งอุปกรณ์ดงักล่าวไดรั้บการรับประกนัจากโรงงานท่ีผลิตและจ าหน่าย เม่ือเกิดปัญญาทางโครงการผูผ้ลิต

จะรับผิดชอบตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั (อาจมีค่าใชจ่้ายในบางกรณี) 
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 3.    ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบ ไปดว้ยหลายปัจจยั เช่น 
ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้านอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์  การสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตยล์ดลงจากสภาพอากาศ
ร้อน การท่ีโรงไฟฟ้าต้องหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนิคใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า หรือปัจจยัภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรือตอ้งหยดุซ่อมบ ารุง 
หรือปริมาณไฟท่ีส่งเขา้สู่ระบบสายส่งเกินความตอ้งการท าใหไ้ม่สามารถส่งไฟเขา้ระบบสายส่งไดเ้ป็นตน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในโดยจดัใหมี้ การติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mornitering เพ่ือให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
รวดเร็ว และ จดัให้มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอยา่ง สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ และมีการซ้ือประกนัภยัเคร่ืองจกัรหลกัและรายไดใ้นกรณีการ
ด าเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีไม่แน่นอน 

4.    ความเส่ียงจากการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

  การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายและระเบียบ  
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เช่น พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 
เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไดค้รบถว้นในทุก
ช่วงเวลา ซ่ึงอาจท าใหก้าร ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ หยดุชะงกั ตอ้งหยดุด าเนินงาน หรือมีค่าใชจ่้ายในการ
จดัการต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ พยายามลดความ   
เส่ียงดังกล่าวโดย การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีการศึกษาและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1. สินทรัพย์ถาวรหลกั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ท่ีดินท่ีใช้พฒันาเพื่อเป็น

อสงัหาริมทรัพยร์อจ าหน่าย  ส่ิงปลูกสร้าง  เคร่ืองจกัร อาคารส านกังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน  มีมูลค่าสุทธิ
รวมตามบญัชีจ านวน 706.19  ลา้นบาท   

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท) 

 
ภาระค า้ประกนั 

2560 2561 2562  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง       
- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 เจา้ของ 75.54 134.89 106.83 - 
- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 2 เจา้ของ 38.41 36.78 35.29 - 
- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 3 เจา้ของ 174.47 87.12 -  
- ท่ีดิน4 

- ส่ิงปลูกสร้าง5 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

2.00 
16.71 

2.00 
15.86 

2.00 
15.01 

 

- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์6 เจา้ของ 53.93 38.42 37.01  
- อุปกรณ์ส านกังาน 
- ยานพาหนะ 
- สินทรัพยเ์พื่อบริการ7 

- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์8 
- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์9 
- ท่ีดิน10 

เจา้ของ 
เช่าซ้ือ 5 ปี 
เจา้ของ 
เจา้ของ 
เจา้ของ 
เช่า 25 ปี 

2.36 
1.41 
5.96 
- 
- 
- 

1.43 
0.87 
6.04 
293.15 
229.74 
11.00 

0.80 
0.69 
4.33 

280.59 
213.12 
10.52 

-  
- 
-                
     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 รวม 403.16 857.30 706.19  
 
หมายเหตุ : 1    ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดท่ีดินเลขท่ี  77505  77506  และ 77508  รวมพ้ืนท่ี 3-0-99 ไร่ บริษทัไดซ้ื้อ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว  และพฒันาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ช่ือ “โครงการ ร็อค
เซีย คอนโด” ปัจจุบนัไดน้ าทรัพยสิ์นดงักล่าวมาใหเ้ช่า 

2 ในปี 2558 บริษทัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดเลขท่ี 136629,136630,136631และ 136632 เพื่อใช้
เป็นส านักงานของบริษัท มูลค่า 40 ล้านบาท รวมพ้ืนท่ี 80 ตารางวา สถานท่ีตั้ งเลขท่ี 405 ซ.13                    
ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

3 ในปี 2559 บริษทัซ้ือหุน้ในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 100% ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6930 และ 17321 มูลค่า 104.50 ลา้นบาท ซ่ึงพฒันาเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อ 
โครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2 

4,5 ในปี 2560 บริษทัซ้ือท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 34250 รวมพ้ืนท่ี 4,134 ตารางวา ในจงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นสถาน
ท่ีตั้งของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของ บจ.เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ในปัจจุบนั และซ้ืออาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว ตั้งอยูใ่นอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
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6 ในปี 2560 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนใน บจ.เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ซ่ึงประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัมีทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า 
40.65 ลา้นบาท 

7 ในปี 2560 บริษทัไดมี้นโยบายให้เช่าห้องชุดในโครงการ ร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม จ านวน 2 
อาคาร จึงไดโ้อนเคร่ืองใชแ้ละเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารมาเป็นสินทรัพยเ์พื่อบริการ ในปี 2561 บริษทัได้
ปรับปรุงอาคารเพ่ิม 1 อาคาร เพ่ือให้เช่าและได้โอนเคร่ืองใช้และเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารมาเป็น
สินทรัพยเ์พื่อบริการ 

8 ในปี 2561 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนใน บจ.เอสเค วนั เพาเวอร์ ซ่ึงประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัมีทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า 
293.15 ลา้นบาท 

9  ในปี 2561 บริษัทย่อยได้ซ้ือเงินลงทุนใน บจ.เวนตุส โซลาร์ ซ่ึงประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัมีทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า 
229.74 ลา้นบาท 

10  บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวจากบุคคลรายหน่ึงเพ่ือเป็นท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 71340 เน้ือท่ี 4-1-79 ไร่ และ     
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41299 เน้ือท่ี 43-3-86 ไร่ รวมเน้ือท่ี 48-1-65 ไร่ 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนใน
บริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนด
วธีิการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนใน
บริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ในบริษทัร่วมนั้นๆ 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้งทุนในบริษทั ออร่า 
ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้น
บาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้งทุนในบริษทั บูสท ์
พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 
ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอก
สถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
ในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการช าระหุ้นสามญัเพ่ิม จ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั บูสท ์พลสั จ ากดัรวม 30 ลา้นบาท 
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 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุน ในบริษทั        
กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิง เสียง 
ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภท และในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการ
ช าระหุ้นสามญัเพ่ิม จ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12  ลา้นบาทมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทั  กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดัรวม 12 ลา้นบาท  ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2556 ฝ่ายบริหารมี
มติเสนอให้จ าหน่ายหุน้ทั้งหมดในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั จ านวน 0.2 ลา้นหุ้น ในการประชุม
กรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2556 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนัค่อนขา้ง
สูงท าให้บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้การด าเนินกิจการตลอดระยะท่ีผา่นมาและมีแนวโนม้ขาดทุนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงเห็นควรใหจ้ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมด 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัเขา้ท ารายการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ทั้งหมด  
โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 10 
ลา้นบาท  และช าระเงินค่าซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าว มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชัน่ส์ จ ากดั ไดมี้มติคณะกรรมการบริษทัให้เลิกกิจการ
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดเลิกกิจการในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559      
ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดัท างบช าระบญัชีและประชุมผูถื้อหุน้
คร้ังสุดทา้ยเพ่ือรับรองการช าระบญัชีและเลิกกิจการ ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้สถานะเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัอีกต่อไป 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ“GREEN”)            
คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการซ้ือ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้ง
รวมประมาณ 1.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”)  และ
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาใหส้ัตยาบนั
การเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ี
เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัการโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงท าให้ บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั กรีนฯ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ    
คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นบางส่วนใน บริษทั เอสเค วนัเพาเวอร์ จ ากดั  
เพ่ือรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน คือ NT  และบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั 
(“ML”)) และการใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 
29 มกราคม 2561 อนุมติัใหก้รอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดย
การให้ บริษัท  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (บริษัทย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้ งหมด หรือ “ACDE”) เข้าลงทุน             
ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ ากดั (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยเพ่ิมทุนจดทะเบียน
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ใหก้บับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100 ลา้น
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติั
ใหฝ่้ายบริหารด าเนินการเจรจากบัทางบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั เพ่ือจดัท า
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั (“เจวีเอส”) ให้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให ้ACDE ไดท้ าการรับโอนหุน้ของ VT บางส่วนคิด
เป็นจ านวนร้อยละ 49 (คิดเป็นมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 367,497 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 750,000 หุน้)  
โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ ACDE ซ่ึงในการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซ่ึง
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.60  

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษทัย่อยของ
บริษทักรีน พลสั แอสเซท จ ากัด จ านวน 3,000,000 หุ้น ราคาซ้ือขาย 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)         
ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณ   วฒันกุล เป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั  

    หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 การขอ
สตัยาบนัการจ าหน่ายหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย (บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) ตามมาตรา 
107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายหุน้สามญั
ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษทัย่อยของบริษทั 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 ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวท า
ให้ GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติัตามท่ีเสนอดงักล่าว)  

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือ

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั SK1 จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั อา้งถึง มติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562  มีมติให้ด าเนินการเจรจากบั   

ผูเ้สนอขายเน่ืองจากการวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเขา้ซ้ือหุ้น ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือ

หุ้นไดใ้นราคา Carrying cost  เท่ากบัร้อยละ 6.5 จ านวนเงิน 52.84 ลา้นบาท และ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 

2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญั จ านวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 เป็นจ านวนเงิน 23.16      

ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการ

เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

เป็นจ านวนเงิน 1.74 ลา้นบาท (ตามหนงัสือออก GREEN23/2562 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562) 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562  ท่ีประชุมมีมติขาย

บริษัทย่อย คือ บริษัท JE Solar โดยการจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท           

ให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  ในระหวา่งงวด 2562 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน

สุทธิ จ านวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดแลว้ทั้งจ านวน 
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4.3 รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท  

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

o รายการที ่1     

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 22/2558 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2558 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (“กิจการ หรือ โอริน”) จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการรวมมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท จากผูถื้อหุ้นเดิมของกิจการคือ 
นายสรวฒิุ มานะสมจิตร ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
โดยมีรายละเอียดการเขา้ท ารายการดงัน้ี 

หลักทรัพย์  :   หุ้นสามญัของโอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นหุ้น ร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  

ราคาซ้ือ      :    160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซ้ือขายต่อหุน้ในอตัรา 1,066.67 บาทต่อหุน้) 

หมายเหตุทีม่าของราคาซ้ือ 
ณ ส้ินปี 2557 หุ้นของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีในอตัรา 843.81 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัไดด้ าเนินการว่าจา้งบริษทั       
ดี ไอ เอ (ผูต้รวจสอบบญัชี) เพ่ือเขา้ตรวจสอบสถานะกิจการทางดา้นบญัชีของโอริน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 หุน้ของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีเป็นจ านวนเท่ากบั 931.77  บาทต่อหุน้อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัจะ
ตกลงซ้ือขายหุ้นของโอรินในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีก็ตาม แต่เม่ือคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณารายงานการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ ขอ้มูลผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (ROI) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ประกอบกนัแลว้ เห็นวา่โครงการ Origins  บางมด-พระราม 2  ของโอรินเป็น
โครงการท่ีพฒันาใกลแ้ลว้เสร็จและมียอดจองซ้ือห้องชุดในระดบัท่ีน่าพอใจ  จึงถือเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผล
ก าไรตอบแทนใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน 

ความคืบหน้าของโครงการ 
1. ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2558 โดย DIA อยู่ทีร้่อยละ 80 
2. ตามรายงานของวิศวกรผูค้วบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซ่ึงรับรองความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90  พร้อมทั้งรับรองวา่ 
โครงการจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิทธ์ิ (อ.ช.2) และพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2559 

เง่ือนไขการช าระ       
1) บริษทัตอ้งช าระเงินมดัจ าเพ่ือปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายหุน้ในวนัท่ีลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้    ในอตัราร้อยละ 60 ของ
ราคาซ้ือขาย หรือคดิเป็นเงนิทั้งส้ินจ านวน 117,000,000 บาท ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าในการเข้าท ารายการจากเดมิ 
195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท ส่งผลให้มูลค่าดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 73.13 (ซ่ึงบริษัทได้ช าระเงินมดัจ าในงวดท่ี 
1 แล้ว เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558)  

2) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดท่ีสอง ในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซ้ือขาย หรือคิดเป็นเงิน จ านวน 21,500,000 บาท ในวนัท่ีท่ี  
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีจะจดัข้ึนใน วนัท่ี 14 มกราคม 
2559 หรือวนัอ่ืนใดท่ีจะพึงเล่ือนออกไป) ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนโดยการซ้ือหุน้สามญัของโอริน ไดต้ามเง่ือนไข 
ของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดสุดทา้ยในวนัท่ีการซ้ือขายท่ีจะขายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ เป็นเงินทั้งส้ิน 21,500,000 บาท 
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หมายเหตุ อ้างอิงจากสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับท่ี 1)            
ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

เง่ือนไขการช าระ (ใหม่) 
1. แกไ้ขก าหนดการช าระเงินค่าหุน้งวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 ดงัน้ี  

(1) การช าระเงินงวดท่ี 2 จ านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นหา้แสน) บาท จากเดิมซ่ึง ACD ตกลงจะช าระเม่ือท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Orin ได ้แกไ้ขเป็นการช าระเงินงวดท่ี 2 จะช าระเม่ือ Orin ด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แลว้เสร็จสมบูรณ์ และตวัแทนตรวจรับมอบงานของบริษทัไดเ้ขา้
ตรวจสอบงานทั้งหมดและไดรั้บมอบงานท่ีไดแ้กไ้ขความช ารุดบกพร่องต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้
เสร็จภายในช่วงประมาณเดือนมีนาคม  

(2) การช าระเงินงวดท่ี 3 จ านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นห้าแสน) บาท จะช าระในวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์
ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นงวดท่ี 2 แลว้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากความผิดหรือความล่าชา้
ของผูจ้ะขาย บริษทัสามารถหกัออกจากเงินงวดท่ี 2 และ/หรืองวดท่ี 3 ดงักล่าวได ้

2. ผูจ้ะขายจะด าเนินการให้มีการโอนเงินรายไดข้อง Orin ซ่ึงไดแ้ก่ เงินท่ีไดรั้บจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ 
คอนโดมิเนียม Origins บางมด (ภายหลงัจากหักช าระหน้ีเงินกูธ้นาคารแลว้) เขา้บญัชีธนาคารท่ีผูจ้ะขายและตวัแทนของ
บริษทัเป็นผูมี้อ  านาจสั่งจ่ายเงินดงักล่าวร่วมกนั และจดัส่งรายงานสรุปยอดรายได ้(cash monitoring report) ให้แก่บริษทั
ทราบโดยสม ่าเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบญัชีดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการใดๆ เวน้แต่จะเป็นไปตามธุรกิจปกติของ 
Orin และไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 
3. ผูจ้ะขายจะด าเนินการให้มีการจ าน าหุ้นของ Orin ไวก้ับบริษทัเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวน 19,500 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
สดัส่วนของเงินมดัจ าท่ีไดช้ าระไปแลว้เปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขายหุน้ท่ีไดมี้การปรับลดลง  

*หมายเหตุ  อ้างอิงจากสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับท่ี 
2) ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2559 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

1. บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จ ากดั มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท  

2. บริษทั นวมินทร์แอพไพรซลั แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัท  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทั เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของโอริน ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์มีศกัยภาพในการสร้างก าไรไดเ้ป็นจ านวนมาก รวมทั้งจะเป็นการขยายช่องทาง และแหล่ง
รายไดเ้พ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่บริษทั  และสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ 

แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือต้องได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
รายการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น 
การเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไป 

(2) ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ            
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียของบริษทั (ถา้มี) 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทยีบ 

เม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่่านมา กล่าวคือ  

1. รายการได้มาซ่ึงทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง (เม่ือวนัที ่4 สิงหาคม 2558) ในมูลค่ารวม  42  ล้านบาท ซ่ึงมขีนาดรายการ 
    คดิเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

2. รายการได้มาซ่ึงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (โครงการออริจินส์ บางมด พระราม 2 ) ในมูลค่ารวม 160 ล้านบาท ซ่ึงมี           
    ขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 56.55 โดยท าให้ทั้งสองรายการมขีนาดรายการรวมกนัคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.39 ของ 
    สินทรัพย์รวมของบริษัท 

*หมายเหตุ เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมขีนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 56.55  ของสินทรัพย์  
รวมของบริษัท โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2558 

สรุปความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

จากการพจิารณา ข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า  

 การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว จะท าให้บริษทัมีรายได้
และผลตอบแทน จากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทาง และแหล่งรายได้
เพ่ิมเติมให้กบับริษทั กอปรกบัยงัเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษทัท่ีเกิดจากการระดมทุน  จากการขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุน แก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO)  
 หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเขา้ท ารายการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดจ้ดัท าประมาณการทาง
การเงินของ ORIN เก่ียวกบัสมมุติฐานถึงความสามารถในการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ส าหรับหอ้งท่ียงัคงคา้งอยู ่ โดยมีมูลค่า
กิจการท่ีเหมาะสมระหว่าง 168.38–192.10 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าท่ีเข้าท ารายการท่ี 160.00 ล้านบาท อยู่เท่ากับ                     
8.38 – 32.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าท่ีเขา้ท ารายการ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษทั เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆแลว้ ตามท่ีกล่าวรวมถึงผลดีเปรียบเทียบกบัผลเสีย ระหวา่งการเขา้ท ารายการ กบัการ
ไม่เขา้ท ารายการ จะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์มากกว่า  ดงันั้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควร
พจิารณาอนุมตั ิให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว  

ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 
1. ผลประกอบการของ ORIN ไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัคาดการณ์ 
2. การก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามก าหนด รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการเอกสารทางราชการล่าชา้กว่าท่ีคาดการณ์    

ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่    ผูจ้องซ้ือไดต้ามก าหนด 
3. การท่ี ORIN ไม่ไดเ้รียกเก็บเงินประกนัผลงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมา 
4. ผูจ้ะขายหุน้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสญัญา 
5. คาวมผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
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แนวทางการป้องกนัความเส่ียงของบริษัท 

1. บริษทัท าสัญญาครอบคลุมในเร่ืองของค่าใชจ่้ายไวแ้ลว้ ในเร่ืองของการก่อสร้างไม่เกิน 553 ลา้นบาท หากเกินกวา่
น้ีผูข้ายตอ้งรับผิดชอบ 

2. การด าเนินขั้นตอนทางราชการเรียบร้อยพร้อมโอนไดแ้ลว้ การก่อสร้างอาจล่าชา้บา้งแต่เป็นงานเก็บขอ้บกพร่อง
และความสะอาด เร่ืองโอนใหลู้กคา้สามารถโอนไดท้นัที 

3. และ 4. ผูข้าย (ผูถื้อหุน้เดิม) ลงนามรับประกนัเตม็วงเงินตามสญัญาซ้ือขายหุน้ รวมทั้งยงัคงผกูพนัตนค ้าประกนัหน้ี
ท่ี ORIN มีต่อสถาบนัการเงินอยู ่

4. บริษทัคาดการณ์วา่จะสามารถโอนให้ลูกคา้และปิดการขายไดภ้ายในเดือนมิถุนายน จึงมีความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น ไม่เกิน 4 เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าท ารายการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเป็นโอกาสอนัดีในการท่ีบริษทัจะขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัมี
นโยบายท่ีจะมุ่งสู่การเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นน า การซ้ือหุ้นของโอรินจะท าให้บริษทัสามารถรับรู้รายได ้และ
ก าไรในเวลาอนัรวดเร็ว  
โดยทางบริษทัจะเขา้ไปด าเนินงานด้านการบริหารการเงิน และการตลาดในกิจการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเช่ือมั่นว่า      
หากผลประกอบการของกจิการที่ได้มานี ้มีแนวโน้มที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ย่อมจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมผลประกอบการของ
บริษัทให้ดยีิง่ขึน้ 
 

o รายการที ่2  

เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี 16  
มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด) เขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน
โดยการเขา้ซ้ือหุน้ขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (“SK1”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือรับโอนกิจการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัสระแกว้  

วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 19 มีนาคม 2561 

คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุน
รวมทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ผ่านการถือหุน้บางส่วนใน SK1 ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน คือ NT  และ
บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั (“ML”) และการให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเขา้ท ารายการ 
ดงัน้ี   

(1) ACDE เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก นางสาว
คริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทั 

(2) ACDE ใหกู้ย้มืแก่ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
(3) GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ:  ML เป็นบริษทัผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงตกลงจะโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่ SK1         
คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้งน้ี ML ตกลงเขา้ร่วมลงทุนถือหุน้บุริมสิทธิ ในสดัส่วนร้อยละ 51 
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ของหุ้นทั้งหมดของ SK1 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุน้บุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุน้ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงแต่อยา่งใด 

ลกัษณะรายการ 

(1) ACDE เขา้ซ้ือหุน้สามญัใน SK1 จากนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์เป็นจ านวนทั้งส้ิน 294,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน
ทั้ งส้ิน ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียงทั้ งหมดใน SK1 คิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 9,820,000  บาท       
(ค่าหุน้ดงักล่าวมีส่วนเพ่ิมมูลค่าหุน้จ านวน 1,000,000 บาท) 

หลงัจากเขา้ถือหุน้ใน SK1 แลว้ ACDE ช าระค่าหุน้สามญัใน SK1 เพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวน 20,580,000 บาท 

(2) ACDE รับโอนสิทธิในการไดรั้บช าระเงินตามตัว๋สัญญาใชเ้งินและสัญญารับจ าน าหุน้บุริมสิทธิใน SK1 ระหวา่ง ML
กบันางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 9,180,000 บาท (ไม่มีส่วนเพ่ิมใดๆ) 

ACDE  ให ้ML กูย้มืเงินลงทุนในหุน้บุริมสิทธิของ SK1 คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 21,420,000 บาท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 
ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี)   

GREEN ให ้SK1 กูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นการช าระค่ารับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 18,000,000 
บาท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี)  

โครงสร้างการถือหุน้และการบริหารงานใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
ช าระแล้ว
(บาท) 

ยงัไม่
ช าระ 

ยงัไม่ช าระ
(บาท) 

สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 30% 5,880,000.00 70% 13,720,000.00 19.6% 

2 คุณคริสติน่า สามญั 294,000 30% 8,820,000.00 70% 20,580,000.00 29.4% 

3 ML บุริมสิทธิ 510,000 30% 15,300,000.00 70% 35,700,000 51.0% 

รวม 1,000,000  30,000,000.00  70,000,000 100% 

   หมายเหตุ   SK1 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  490,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 510,000 หุ้น         
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ท้ังนี ้SK1 เป็นบริษัทท่ีมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนมาก่อน 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 

1. นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา 

2. นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์ 
3. นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกลุ  
4. นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 
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เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  

นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม หรือ นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ 
หรือ นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลงัการเข้าลงทุนของบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 
3 ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 

 
หมายเหตุ    

1. NT และ ACDE  ให้กู้ ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่วนการให้กู้ ยืม  NT 40% : ACDE 60%)  เพ่ือใช้ช าระค่า
หุ้นบุริมสิทธิใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนเงินกู้ ยืมดังกล่าว โดยตั๋วสัญญา
ใช้เงินมีอาย ุ3 ปี และอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง ML ในฐานะผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก SK1 

ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว 

2. ACDE เข้าลงทุนใน SK1 ในวนัท่ี 19 มนีาคม 2561 ซ่ึงส่งผลให้ SK1 มสีถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GREEN  

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี   1 

1.นางสาวประภารัตน์ ตงัควฒันา 2.นายประทีป อนนัตโชติ 3. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ 4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  2  

นางสาวประภารัตน์ ตังควฒันา ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายประทีป อนันตโชติ หรือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล หรือ              
นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

1,2  หมายเหตุ  อา้งถึงหนงัสือรับรองบริษทั  SK1 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 มีการจดทะเบียนเพ่ิมกรรมการ 2 ท่าน คือ 
นายประพนัธ์  อศัวพลงัพรหม นางสาวอรอุมา  สีแสงทอง  และเปล่ียนแปลงกรรมการ 1 ท่าน ไดแ้ก่      
จากนายอภิชาติ  ศิวโมกษ์ เป็น นางภวญัญา  กฤตชาติ พร้อมเปล่ียนแปลงอ านาจการลงนามใหม่ ดงัน้ี 
“นางสาวประภารัตน์  ตังควัฒนา หรือ นางสาวอรอุมา  สีแสงทอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือชีวิตร่วมกับ 
นางภวัญญา  กฤตชาติ หรือ นายพิพัทธ์  วิริยะเมตตากุล หรือ นายประทีป  อนันตโชติ รวมเป็นสองคน
และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

ทั้งน้ี SK1 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนโดย NT ตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจพลงังาน แต่ SK1 ยงัมิไดเ้ขา้ด าเนิน
ธุรกิจใดๆ ในช่วงท่ีผ่านมาก่อนหน้าน้ี ดงันั้น งบการเงินของบริษทัจึงประกอบดว้ยเงินทุนค่าหุ้นท่ีไดรั้บช าระจากผูถื้อหุ้น
โดยมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น   
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เน่ืองจาก NT และนางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์มีความสนใจจะเขา้ซ้ือและรับโอนโรงไฟฟ้าจาก ML ซ่ึงเป็น     
ผูด้  าเนินโครงการรายแรกท่ีเขา้ท าสัญญาสนับสนุนโครงการกับสหกรณ์นิคมสระแก้ว   ML เป็นผูล้งทุนในทรัพยสิ์น
โครงการและเป็นผูส้นับสนุนโครงการตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า ในขณะท่ีสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของโครงการและ        
ผูใ้ห้สิทธิในการใช้ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโครงการ จึงได้เจรจาโดยให้ SK1 เป็นผูรั้บโอนกิจการและการสนับสนุนโครงการ
โรงไฟฟ้าจาก ML โดย ML ยงัคงถือหุน้ใน SK1 ตามเง่ือนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

งบการเงนิของ SK1 มรีายละเอยีดดงันี ้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2559 

(ตรวจสอบแล้ว) 

รายไดอ่ื้น 2,872.28 - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนทางการเงิน 

                     408,978.40 
26,058.08 

220,961.99 
- 

ขาดทุนสุทธิ (406,106.12) (220,961.99) 

สินทรัพยร์วม 44,702,272.40 85,261.81 

หน้ีสินรวม 15,227,681.12 12,031.40 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 29,474,591.28 73,230.41 
หน้ีสินรวมส่วนของผูถื้อหุ้น 44,702,272.40 85,261.81 

สรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าฯ  

SK1 จะรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าจาก ML แลว้เสร็จไม่เกินเดือนเมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทโครงการ • โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5 เมกกะวตัต ์อ.เมือง จ.สระแกว้ 
ผลิตไฟฟ้าจากแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) (แผงโซล่าร์เซลล)์   

เจา้ของโครงการ • สหกรณ์การเกษตรนิคมสระแกว้ จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนโครงการ • บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั (ML)  

พ้ืนท่ีโครงการ • ขนาด 28,822 ตารางวา หรือคิดเป็น 72 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา กรรมสิทธ์ิเป็นของ 
สหกรณ์การเกษตร นิคมสระแกว้ จ ากดั 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า • Feed-in-Tariff (FiT) 5.377 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา  

ส่วนแบ่งรายไดข้องสหกรณ์ • 3.3 ลา้นบาทต่อปีตลอดอายสุัญญา ( เน่ืองจากสหกรณ์กูย้ืมเงินจากผูส้นบัสนุนโครงการ 
(ML) เพ่ือซ้ือท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการและให้สิทธิ ML ใชท่ี้ดินดงักล่าวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม ดงันั้น ปีท่ี 1-5 ML ในฐานะผูส้นับสนุนโครงการจึงมีสิทธิหักค่า
ท่ีดินจ านวน 1.6 ลา้นบาทต่อปีจากส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าว เพ่ือช าระคืนเงินกู ้ซ่ึงสิทธิ
ทั้งหมดน้ีจะถูกโอนมายงั SK1 ในวนัท่ีการโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้ามีผลสมบูรณ์) 

ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า • สัญญามีอาย ุ25 ปี เร่ิม COD 31 สิงหาคม 2560  ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2584 ( ณ วนัท่ี 
ประเมินมูลค่า  1 เมษายน 2561   สญัญาคงเหลือระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน) 

ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า • ก าลงัการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวตัต ์(MW) / ก าลงัผลิตสูงสุด 4.994 MW 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี (ปี 2560-
2567) และยกเวน้ภาษีต่ออีก 5 ปี ในอตัรา 50% ของฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในขณะนั้น 
(ปี2568-2572) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ี SK1 

จะไดรั้บ 

• ประมาณ 3 ลา้นบาทต่อเดือน 

ค่าตอบแทนท่ีตอ้งช าระให้แก่ 

ML ส าหรับการรับโอนกิจการ 

330 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย 
• เงินลงทุนในหุน้ของ SK1 จ านวน 100 ลา้นบาท (ACDE : NT ในสดัส่วน 60: 40)  
• เงินกูย้มืแก่ SK1 จ านวน 30 ลา้นบาท (ACDE : NT ในสดัส่วน 60: 40)  
• เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (ในนาม SK1) จ านวน 200 ลา้นบาท 

เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัมิไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น แต่ไดว้ิเคราะห์จากตน้ทุนและขอ้มูลโครงการแลว้เห็นวา่ การเขา้ลงทุน
โดยรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าของ SK1 จาก ML ในราคาค่าตอบแทนทั้ งส้ิน 330 ล้านบาท มีความเหมาะสม            
โดย ACDE เขา้รับซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SK1 จากผูถื้อหุ้นเดิม    
คือ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์ โดยช าระส่วนเพ่ิมเงินค่าหุน้สามญั (Premium) ใหแ้ก่ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ ์
เป็นจ านวน 1,000,000 บาท และ GREEN ให้กูย้ืมเงินแก่ SK1 เพื่อใชล้งทุนในโครงการเป็นจ านวน 18 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการ
ให้กูย้ืมเงินตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัระหวา่ง NT และ ACDE โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี  นั้นก็มีความเหมาะสม
และส่งผลใหก้ารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในระยะยาวมีความคุม้ค่าต่อเงินลงทุนทั้งหมด  

ในส่วนท่ี ACDE ตอ้งช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์พงษ์ และช าระค่าหุ้นสามญัใน SK1        
จนเต็มมูลค่า รวมถึงการให้เงินกูย้ืมแก่ ML เพ่ือช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 61 ลา้นบาท และ เงินซ่ึง 
GREEN ให้กู้ยืมแก่ SK1 เป็นจ านวน 18 ลา้นบาท (รวมเป็นเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนทั้งส้ิน 79 ลา้นบาท) นั้น มาจาก
กระแสเงินสดของ GREEN จากเงินเพ่ิมทุนก่อนหน้าน้ี โดย GREEN ด าเนินการเพ่ิมทุนใน ACDE ในจ านวนท่ีเพียงพอ
เพื่อให ้ACDE ช าระค่าหุน้และเงินใหกู้ย้มืต่างๆ  

การประเมนิความคุ้มค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ   
(ผูผ้ลิตไฟฟ้าไดจ่้ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560) 

ทั้ งน้ี การก าหนดมูลค่าการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการ (Feasibility Analysis) 
ด าเนินการโดยอาศยัขอ้มูลการศึกษาโครงการตามท่ีไดรั้บจาก NT ซ่ึงผูถื้อหุน้ของ NT  เป็นผูด้  าเนินธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ใน
ดา้นธุรกิจพลงังานและโครงการโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้ โดย NT ไดศึ้กษาโครงการมาก่อนท่ี ACDE จะเขา้ลงทุน และ ACDE ได้
ตรวจทานวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ังโดยทีมงานของ ACDE เองซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองธุรกิจ
พลงังานและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้น บริษทั และ ACDE  จึงมิไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินแต่อยา่งใด โดยผลจากการประเมินความคุม้ค่าของโครงการโดยทีมงานของ ACDE แสดงขอ้มูลผลตอบแทนและ
ความคุม้ค่าของโครงการสรุปไดด้งัน้ี  
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กรณี 
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

มูลค่า (NPV) ล้านบาท PIRR % EIRR % ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 

Base case – ค่าความเขม้ของแสง 4.00 Kwh/m2/day -4.94 5.83 7.47 14 ปี 3 เดือน 

 
หมายเหตุ 

1. PIRR (Project Internal Rate of Return) และ EIRR (Equity Internal Rate of Return) คือ อัตรา       
ลดค่า (discount rate) เพื่อใชใ้นการประเมินความคุม้ค่าของโครงการ   

2. สมมุติฐานของการวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน มีดงัน้ี 
 การค านวณรายได ้ใชส้มมุติฐานในดา้นต่างๆ เช่น จ านวนวนัท่ีด าเนินการ ความเขม้ของ

แสงอาทิตย ์ ก าลงัการผลิตไฟฟ้า อตัราค่าเส่ือมของแผงโซล่าร์  ราคารับซ้ือตามสญัญาซ้ือ

ขายไฟฟ้า เป็นตน้ 

 การค านวณค่าใชจ่้าย  ใชส้มมุติฐานของค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปในการประกอบธุรกิจพลงังาน 

เช่น ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา  ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน ค่าประกยัภยั เงินเขา้กองทุน

พฒันาไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาโครงการก่อนเข้าลงทุน บริษทัได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยการปรับ
สมมุติฐานค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ โดย Base case ค านวณค่าความเข้มแสงท่ี  4.0 
Kmh/m2/day มูลค่าของ IRR 5.83% NPV -4.94 MB และ ระยะเวลาคืนทุน 14 ปี  3 เ ดือน            
Best case ค านวณค่าความเขม้แสงท่ี  4.5  Kmh/m2/day มูลค่าของ IRR 7.26% NPV 37.04 MB 
และ ระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 3 เดือน  

4. สมมติฐานทางการเงินท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณและประเมินความคุม้ค่าโครงการ มีดงัน้ี  

สมมุติฐานทางการเงนิ 
รายละเอยีด สมมุตฐิาน ค าอธิบาย 

วนัท่ีประเมินมูลค่า 1 – 4 – 61 วนัท่ีคาดวา่จะมีรายไดจ้ากโครงการ 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 
ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า (KW) 4,994.20 ก าลงัการผลิตสูงสุด  อา้งอิงจากรายละเอียดอุปกรณ์

ตามสัญญาก่อสร้างทั้งน้ีตามสัญญา PPA ก าหนด
ปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าท่ี 5 MW 

ค่าความเขม้ของแสง(Kwh/m2/day) 4.03 ค่าเฉล่ียจากการจ านวนไฟฟ้ายอ้นหลงั ตั้งแต่ ก.ย.
60 – ม.ค.61 

ระยะเวลาการขายไฟฟ้าคงท่ี 23 ปี 9 เดือน นับจากวัน ท่ี  01-  4 -  6 1   ถึ ง ว ัน ส้ิน สุด  PPA                 
30-12-2584 

อตัราค่าไฟฟ้า Fit (บาท/หน่วย) 5.377 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สญัญาเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 

อตัราค่าเส่ือมของแผงโซล่าร์ (%) ปีท่ี 1- 9        = 1.0% 
ปีท่ี 11-25     = 0.7% 

รายละเอียดสินค้าแผงโซล่าร์เซลล์ยี่ห้อ Tallmax 
รุ่น TSM-PD14 

ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษา 
(ลา้นบาท/ปี) 

1.5 ขอ้มูลตามสญัญาบ ารุงรักษา 

ค่าพนักงาน + ค่าสาธารณูปโภค
(ลา้นบาท) 

1 ขอ้มูลเทียบเคียงบริษทัท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์
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ค่าประกนัภยั (ลา้นบาท/ปี) 0.4 เงินเฟ้อ 0.7% ปี 
เงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า (บาท/
หน่วย) 

0.01  

เงินทุนหมุนเวียน (วนั) 45 เงินทุนหมุนเวียน ค  านวณจากการวิเคราะห์วงจร
การสร้างกระแสเงินสด ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
- ลูกหน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บเงิน 45 วนั 

- เจา้หน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บเงิน 45 วนั  

อตัราคิดลบ (%) 6 %  

5. ตามท่ีมูลค่า NPV (Net Present Value) ของโครงการมีมูลค่าติดลบ 4.94 ล้านบาทนั้ น 
บริษัทได้พิจารณาค านวณความคุ้มค่าของโครงการโดยอาศัยปัจจัยค่าความเข้มของ
แสงอาทิตยแ์ละเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดข้องโครงการโดยตรง ซ่ึงเป็น
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงัตั้งแต่เดือน กนัยายน 2560 – มกราคม 2561 ในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีค่าความ
เขม้แสงไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียตลอดทั้งปีตามปกติ อยา่งไรก็ตาม ผลการประเมิน
ความคุม้ค่ายงัแสดงใหเ้ห็นวา่การเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 
15 ปีจึงเป็นโครงการท่ีมีความน่าสนใจลงทุน  

สรุปรายได้ในช่วงทีผ่่านมาของโครงการ ดงันี ้

 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 รวม 

หน่วยรวม 613,760.00 615,840.00 524,880.00 665,360.00 630,480.00 3,050,320.00 
FIT 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 
รวมค่าไฟฟ้า 3,300,187.52 3,311,371.68 2,822,279.76 3,577,640.72 3,390,090.96 16,401,570.64 
VAT 231,013.13 231,796.02 197,559.58 250,434.85 237,306.37 1,148,109.94 
TOTAL 3,531,200.65 3,543,167.70 3,019,839.34 3,828,075.57 3,627,397.33 17,549,680.58 

นอกจากน้ี ตามท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ต่อมาไดข้ยายไปยงัธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทัอาจยงั
ไม่มีความเช่ียวชาญนั้น ในส่วนน้ี บริษทัไดว้เิคราะห์ความเส่ียงและแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้  ซ่ึงแมว้่าบริษทัจะเพ่ิงเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังานไดไ้ม่นาน แต่บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมในการเขา้ด าเนินธุรกิจ
พลงังานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ โดยบริษทัไดจ้ดัตั้ง ACDE  เพ่ือเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจะใชป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน
เป็นหลกัและเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรมา ตั้งแต่ปี 2558  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกรรมการซ่ึงมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในดา้นธุรกิจพลงังานเป็นอยา่งดี กล่าวคือ นาย วรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือว่าการเตรียมความพร้อมดงักล่าวเป็นการป้องกันความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดประสบการณ์         
ในดา้นการด าเนินธุรกิจ พลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้เองก็เป็นโครงการซ่ึงจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงไม่มีความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนในโครงการซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ก่อสร้างและทดสอบระบบไม่แลว้เสร็จ  ดงันั้น ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้จึงยงัคงมีเพียงความเส่ียงจากการด าเนิน
โครงการต่อไปในอนาคต ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัไดจ้ดัท าประกนัความเส่ียงภยัประเภท All Risks ไวค้รอบคลุมตามมาตรฐาน
ทัว่ไปของการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนัไวแ้ลว้ ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะให้ ACDE วา่จา้งผูรั้บเหมาท่ีม่ีความ
เช่ียวชาญเขา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานปฏิบติัการบ ารุงรักษาและรับประกนัการด าเนินงาน (Operation & Maintenance & Warranty) 
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้ดว้ย  
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นอกจากน้ี ตามท่ี SK1 จะด าเนินการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาทเพ่ือช าระค่ารับโอน
โครงการโรงไฟฟ้าให้แก่ ML นั้น ปัจจุบนั SK1 อยู่ระหว่างการติดต่อกบัธนาคารจ านวน 2 แห่งเพ่ือขอรับสินเช่ือส าหรับ
โครงการดังกล่าวแลว้ ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บอนุมติัสินเช่ือภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป โดยในประเด็นน้ี บริษทัได้
พิจารณาเห็นวา่การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีความเส่ียงแต่อยา่งใด เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้เป็น
โครงการท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ และมีทรัพยสิ์นโครงการท่ีมีมูลค่าเพียงพอท่ีจะน าไปใช้เป็น
หลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินได ้อีกทั้ง SK1 ไม่มีความเส่ียงจากการท่ีสถาบนัการเงินจะไม่อนุมติัสินเช่ือเงิน
กู้ยืมเน่ืองจากมิได้มีประวติัการไม่ช าระหน้ีหรือมีปัญหาในด้านฐานะการเงินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี SK1            
ไม่สามารถกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินได ้ACDE และ NT จะพิจารณาและตกลงร่วมกนัเพ่ือจดัหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอ่ืน
ให้แก่ SK1 ในการช าระค่ารับโอนโครงการ ซ่ึงบริษทัเห็นว่ายงัอยู่ในวิสัยท่ีสามารถท าไดแ้ละจะไม่กระทบต่อสิทธิของ 
ACDE ในการไดรั้บเงินปันผลจาก SK1 

การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณไดสู้งสุดตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.59 โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม เม่ือนบัขนาดรายการรวมในรอบ 6 เดือนท่ีผา่น
มา (รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์การเขา้ลงทุนในหุ้นของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นเงินจ านวน 948,598.13 บาท) 
ส่งผลใหข้นาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 49.56 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทจากผลของการเข้าท ารายการ 
การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดีต่อ

ผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้ งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจให้มีความ
หลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2561 โดยมติเสียงขา้งมากอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์น่ืองจาก

แมว้า่จะมีความเส่ียงในการลงทุนอยูบ่า้ง แต่ก็อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยเม่ือพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
และความคุม้ค่าแลว้เป็นรายการท่ียงัคงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในอนาคต  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบของบริษทั (นายสิน เอกวิศาล) มีความเห็นแตกต่างจากมติของคณะกรรมการบริษทั โดยเห็น

วา่บริษทัยงัไม่ควรลงทุนในโครงการดงักล่าว เน่ืองจากแมว้า่หากพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการแลว้จะมีความ
คุม้ค่าแต่การเขา้ลงทุนในคร้ังน้ียงัมีความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงเก่ียวกบัการขอยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการ
โอนกิจการบางส่วนจาก ML ให้แก่ SK1 ซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอน และความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนใน SK1 ร่วมกบัผูล้งทุน
รายอ่ืน ตลอดจนความเส่ียงในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม         
ท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมติเสียงขา้งมากยงัคงมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า การเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียง
ตามปกติของการลงทุนในโครงการในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงยอมรับได ้และเห็นว่าบริษทัมีเงินคงเหลือจากการเพ่ิมทุนซ่ึงยงั
มิไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้เป็นโครงการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนแน่นอนระยะยาว 
และมีคู่คา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ี
ใหแ้ก่ SK1 จากการรับซ้ือกระแสไฟฟ้า ดงันั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าสระแกว้น้ีจึงเป็นการด าเนินการท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเร่ิมเขา้
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ด าเนินธุรกิจพลงังาน และยงัเป็นการเพ่ิมพนูประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัใหมี้ความ
เช่ียวชาญมากยิง่ข้ึนส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไป
ในอนาคต 

เหตุการณ์ทีส่ าคญัในช่วงปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
ไดมี้มติให้บริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัและสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ ากดั (SK1) จากบริษทั 
นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (NT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี การด าเนินการเป็นไปตาม
อ านาจด าเนินการ/อนุมติัของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 19 กนัยายน 
2562 บริษทัฯ ไดมี้การท ารายการดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมี โครงสร้างผูถื้อหุ้นใน SK1 ก่อนและหลงัการเขา้ท า
รายการ เป็นดงัน้ี 

 โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1. NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

2. ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.4% 

3. ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 

 

หมายเหตุ   1. NT และ ACDE ให้กู้ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่วนการให้กู้ยืม NT 40 % : ACDE 
60%)  เพ่ือใช้ช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิใน SK1 โดย ML ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่ NT และ ACDE ตาม
สดัส่วนเงินกูย้มืดงักล่าว โดยตัว๋สญัญาใชเ้งินมีอาย ุ3 ปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง ML ในฐานะผู ้
ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจาก SK1 ในอตัราเดียวกนักบัดอกเบ้ียเงินกูย้ืมตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ดงักล่าว  

 2. ACDE หมายถึง บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั GREEN ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 3. ML หมายถึง บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม            

ในสดัส่วนร้อยละ 98.61 ซ่ึงมีไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทั 
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 โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 หลงัการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จ านวนหุ้น ช าระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 
จดทะเบียน 

1. GREEN สามญั 196,000 19,600,000 19.60% 

2. ACDE สามญั 294,000 29,400,000 29.40% 

3. ML บุริมสิทธิ 510,000 51,000,000 51.00% 

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 

 

หมายเหตุ ML ท าการจ าน าหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ทั้งหมดใน SK1 ไวก้ับ GREEN และ ACDE ในสัดส่วน GREEN 
20.4 % และ ACDE 30.6%  

ทั้ งน้ี NT ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ ML จ านวนรวม 20.4 ลา้นบาท (อายุสัญญา 3 ปี          
นบัจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิทธิการรับช าระหน้ีในตน้เงินจาก SK1 จ านวน 9 ลา้นบาท 
(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ืมเงินระหว่าง NT และ SK1  และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมดจ านวน 0.27 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.27 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามเง่ือนไขตามสญัญาท่ีผูข้ายก าหนด บริษทัได้
พิจารณาแลว้ ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต บริษทัจึงตกลงรับเง่ือนไขดงักล่าวไว ้รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตตามสญัญาดงักล่าว ใหแ้ก่บริษทัรวมมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดรั้บทั้งหมด ดงัน้ี 

1. มูลค่าหุน้สามญั SK1    19,600,000.00 บาท  
2. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – ML    20,400,000.00 บาท 
3. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – SK1      9,274,931.48 บาท 
4. ส่วนเกินมูลค่าหุน้      3,561,643.84  บาท 
(Carry Cost 6.5% ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 19-3-61 ถึง 31-7-62 )   
                 รวม     52,836,575.32 บาท 

ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าว มีมูลค่ารายการท่ีจ่ายเท่ากบั 52,836,575.32  บาท เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ สูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 5.75 ซ่ึงมีขนาดรายการไม่ถึงตามเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเร่ืองการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 

o รายการท่ี 3  

อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 
มกราคม 2561 อนุมติัใหก้รอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนม      ปากช่อง โดยการใหบ้ริษทั เอซีดี 
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด หรือ “ACDE”)     เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั (“VT”) โดย
มีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้กบับริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 
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50 ลา้นบาท เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2561 อนุมติัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการเจรจากับทางบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(“AST”) เพื่อจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั  (“เจวีเอส”) ให้เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให ้ACDE ไดท้ าการรับโอนหุน้ของ VT บางส่วนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะ
เป็นบริษทัยอ่ยของ ACDE 

วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ทาง AST จะด าเนินการโอนหุน้สามญั จ านวน 367,497 หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนทั้งส้ินร้อยละ 49 ของหุน้จ านวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE 

คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุน
รวมทั้งส้ิน 320 ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นใน VT โดยเป็นการซ้ือหุ้นจาก AST ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัและไม่ใช่บุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั GREEN  

รายช่ือผูถื้อหุน้ของ AST ประกอบดว้ย  

1. นายแทฮี คิม                         1  หุน้  0.001% 

2. บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรีย คมัปะนี ลิมิเตด็  655,129   หุน้ 48.999% 

3. นายกมัพล  จนัทะกลุ     681,840  หุน้ 51% 

โดยเขา้ท ารายการ ดงัน้ี   

ขั้นตอนที ่1  
ACDE ซ้ือหุน้สามญัของ VT จาก AST จ านวน 367,497 หุน้ ในราคาสุทธิ      61,749,700 บาท 
ACDE ให ้AST กูย้มืเงินจ านวน*          38,250,300 บาท 
(อายสุญัญาเวลา 2 ปี (นบัจากวนัท่ี 11/6/2561) ค  ้าประกนัดว้ยหุน้บุริมสิทธิของ VTจ านวน 382,503 หุน้) 
แบ่งเป็นเงินค่าซ้ือหุน้ทั้งหมด         75,000,000 บาท 
ส่วนเพ่ิมมูลค่าหุน้          25,000,000 บาท 
รวมมลูค่าเงินลงทุน       100,000,000 บาท 

ขั้นตอนที ่2 
VT กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนอ่ืน    210,000,000 บาท 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ VT     10,000,000 บาท  
รวมมูลค่าเงินกูย้มื        220,000,000 บาท 
เพ่ือช าระค่าเคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลือตามสญัญาใหแ้ก่ AST  

รวมมูลค่าโครงการสุทธิ       320,00,000 บาท 
หมายเหตุ :  มูลค่า 320 ล้านบาท เป็นมูลค่าทั้งหมดของโครงการ) 

*** ภายหลงัจากครบสญัญาเงินกูต้ามอายสุญัญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุน้บุริมสิทธิ จ านวน 382,503 หุน้ ใหก้บั ACDE 
ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  
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- หุน้บุริมสิทธิ มีจ านวน 382,503 หุน้ คิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยมีสิทธิ ดงัน้ี 

o สิทธิในการออกเสียงคิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง  

o สิทธิในการรับเงินปันผล หรือการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามท่ีไดมี้การเสนอหรือประกาศจ่าย โดย
คณะกรรมการและ/หรือ อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ หลงัจากจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัแลว้ 

o ไม่สามารถแปลงจากหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัได ้

o สิทธิอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

(1) บริษัท เวนตุส  โซลาร์ จ ากดั : VT 

VT เป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร มีขนาดก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 5 เมกะวตัต์ ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และไดรั้บ
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ารวมกนัจ านวน 1 สญัญา กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

บริษทั VT  จดทะเบียน 750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท  ช าระเตม็มูลค่า แบ่ง
ออกเป็น 

 หุน้สามญัจ านวน  367,497 หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิจ านวน 382,503 หุน้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น VT ก่อนเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
- กลุ่ม ก          
- กลุ่ม ข         

 
หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

 
367,497 
382,500 

 
48.997% 

51% 
2 นายชาง จี-ปิง หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
3 นายก าพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

รวม  750,000 100% 

 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 

1. นายฮนั จู ชิน        2. นายชาง จีปิง        3.นายแทฮี คิม        4.นางสาวชวนัรัตน์ เจษฎาจีราวฒัน์   

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  

นายฮนั จู ชิน  นายชาง จีปิง นายแทฮี คิม คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น VT หลงัเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 
(ช าระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั หุน้สามญั              367,497 48.997% 

2 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั หุน้บุริมสิทธิ 382,500 51.000% 

3 นายก าพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 
4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 2 0.002% 

รวม  750,000 100% 

โครงสร้างกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ราย ดงัน้ี 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี   2. นางภวญัญา    กฤตชาติ     3. นายประทีป   อนนัตโชติ       4. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ 

เง่ือนไขลงนามผูกพนับริษัท  

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

งบการเงินของ VT มีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

รายการ 
2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2559 

(ตรวจสอบแล้ว) 

รายได้รวม 24,050,582.74 - 
ต้นทุน 13,295,343.80 - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ต้นทุนทางการเงนิ 

1,417,211.15 
- 

295,750.00 
- 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,338,027.79 (295,750.00) 
สินทรัพย์รวม 308,685,725.55 18,750,000.00 
หนีสิ้นรวม 224,643,447.76 295,750.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 84,042,277.79 18,454,250.00 
หนีสิ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้น 308,685,725.55 18,750,000.00 

 
ลกัษณะรายการ 

สรุปสาระส าคญัของการเข้าลงทุน บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (ACDE) ประสงคจ์ะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์จ านวนเงินลงทุนรวม 100 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั        
เวนตุส โซลาร์ จ ากดั (VT) โดยมีผูล้งทุน 2 บริษทั ดงัน้ี 
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บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั  : (ACDE) 

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

มรีายละเอยีดดงันี ้

1. ACDE เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นสามญัใน VT เป็นจ านวนทั้งส้ิน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน ร้อยละ 49 ของหุ้น

จ านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ิมอีก จ านวน 

25,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 61,749,700 บาท 

2. ACDE ให ้AST กูย้มืเงินจ านวน 38,250,300 บาท ในอตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี โดยให ้AST น าหุน้บุริมสิทธิของ VT 

มาจ าน าเป็นหลกัประกนั และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุริมสิทธิเป็นของ ACDE นับจากวนัท่ีกูย้ืม 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. ภายหลงัจากครบสัญญาเงินกูต้ามอายสุัญญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 382,503 หุ้น ให้กบั 

ACDE ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  
 

ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นแผนภาพและโครงสร้างลงทุนในแต่ละขั้นตอน ไดด้งัน้ี 

1. โครงสร้างการลงทุนของ VT ก่อนจาก ACDE เข้าลงทุน 
 

 
 
 
 
 

 

2. โครงสร้างการลงทุนของ VT หลงัจาก ACDE เข้าลงทุน 

 

 

 

 

 

สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

สหกรณ์ 

โครงการปากช่อง 

VT 
สญัญาสนบัสนุนโครงการ 

VT AST 
ก่อตั้ง 

100% 

สหกรณ์ VT 

โครงการปากช่อง 

AST 

ACDE 

51% 

49% 
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3. โครงสร้างการเข้าลงทุนสุดท้าย (เม่ือครบ 2 ปีแล้ว)  

 

 

 

 

เง่ือนไขการเข้าท ารายการ มรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี ้

o จดัท าเอกสารบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่ง ACDE (ผูซ้ื้อ) AST (ผูข้าย) และ VT  

สรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าฯ  

ประเภทโครงการ • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี ติดตั้ งบนพ้ืนดิน ขนาด 5  เมกะวัตต์   
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผลิตไฟฟ้าจาก
แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

เจา้ของโครงการ • สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั 
ผูส้นบัสนุนโครงการ • บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั (VT)  

รับโอนสิทธิจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ จ ากดั (AST) 
พ้ืนท่ีโครงการ • ขนาด 19,200 ตารางวา ขนาด 48 ไร่ กรรมสิทธ์ิเป็นของ สหกรณ์โคนมปาก

ช่อง จ ากดั 
วันท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย ์(COD) 

• 27 เมษายน 2560 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า • Feed-in-Tariff (FiT) 5.66 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา  
ส่วนแบ่งรายไดข้องสหกรณ์ • 7% ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 

ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า • สญัญามีอาย ุ25 ปี เร่ิม 28 เมษายน 2560  ส้ินสุดวนัท่ี 27 เมษายน 2585 
(ณ วนัท่ีลงทุน สญัญาคงเหลือ 23 ปี 7 เดือน) 

ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า • ก าลงัการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวตัต ์(MW) / ก าลงัผลิตสูงสุด 4.9960 MWp 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี 

( ปี 2560-2567 )  
รายได้จากการขายไฟฟ้า ท่ี  
ACDE จะไดรั้บ 

• ประมาณ 3.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

 
 
 
 

สญัญาสนบัสนุนโครงการ สหกรณ์ VT 

โครงการปากช่อง 

ACDE 100% 
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โครงสร้างการโอนกจิการเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้า AST และ VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : เอกสาร รง4. และ อ.1 ซ่ึงหน่วยงานราชการออกให้แก่ AST ทาง AST ไดด้ าเนินการแจง้แก่หน่วยงาน

ราชการในการโอนสิทธิใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่ VT แลว้แต่เอกสารดงักล่าวจะไม่มีการออกฉบบัใหม่
ในนาม VT  โดยจะมีการระบุผูรั้บมอบการโอนสิทธิไวใ้นเอกสารฉบบัเดิมแทน 

 
 
 

ASTRONERGY PAK CHONG DAIRY CO-OP   

PPA CONTRACT 
PEA 

PVF2-PEA-018/2559 
19/12/2559 

• Agreement is made 
and entered into on 
July 14,2559 

• ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
• พค.2 
• BOI 
• รง.4 
• อ.1 

ก่อนการจัดตั้ง VT 

VENTUS PAK CHONG DAIRY CO-OP   

PPA CONTRACT 
PEA 

PVF2-PEA-018/2559 คร้ังท่ี1 
20/02/2560 

• ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
• พค.2 
• BOI 
• รง.4 (ใชข้อง AST) 
• อ.1 (ใชข้อง AST) 

• Agreement is made  
Change of Support Contract 
Mar 03,2560 

หลงัการจัดตั้ง VT 
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เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯ ได้ว่าจ้างบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA) คือ บริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ ากัด เพ่ือท าการ
ประเมินความคุม้ค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ ไดผ้ลการประเมินมูลค่าตน้ทุนทางการเงิน       
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  เท่ากับร้อยละ 9% ซ่ึงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจาก
ดอกเบ้ียเงินฝากของสถาบนัการเงิน ปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 0.625-1.25 (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ธ.กรุงเทพ)   

วิธีประเมินสินทรัพยท่ี์ปรึกษาทางการเงิน (FA) ใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีท่ีจะสะทอ้นให้
เห็นถึงมูลค่า ของกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของ VT โดยการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจากรายได ้
หักกระแสเงินสดจากค่าใชจ่้าย และภาษีในอนาคต ซ่ึงเป็นวิธีท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้
ประเมินมูลค่ากิจการ ในคร้ังน้ี เน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าจากกระแสเงินสดสุทธิท่ี กรีนฯ คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
การไดม้ากิจการ VT ซ่ึงมูลค่ากิจการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง VT เท่ากับประมาณ 308.99 – 335.60 ล้านบาท และ 
เม่ือบวกเงินสด และหกัหน้ีสินกูย้มื มูลค่าหุน้ของ VT จึงเท่ากับประมาณ 129.17 – 155.79 ล้านบาท 

การประเมนิความคุ้มค่าโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าฯ  

 ทั้งน้ี การก าหนดมูลค่าการลงทุนและการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการ (Feasibility Analysis)  
พิจารณาความคุม้ค่าของโครงการดว้ยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return หรือ IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PP)  

  จากการวิเคราะห์พบวา่ มูลค่าโครงการท่ีอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง (Base Case) มีมูลค่า Project NPV จ านวน 
35.06 ลา้นบาท คิดเป็น PIRR ท่ี 6.09% และ EIRR ท่ี 7.59% (สดัส่วนการกูย้มื 56% ของมูลค่าเงินลงทุน อตัราดอกเบ้ีย 4.1%) 
และมีระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 5 เดือน 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

นอกจากน้ีกรณี Best case ซ่ึงความเขม้ของแสงอยูท่ี่ประมาณ 4.50 Kwh/m2/day  มูลค่า Project NPV จ านวน 88.72 ลา้นบาท 
คิดเป็น PIRR ท่ี 7.69%  และ EIRR ท่ี 10.16% (สัดส่วนเงินกู้ยืมท่ี 56%ของมูลค่าเงินลงทุน  อตัราดอกเบ้ีย 4.2%) และ             
มีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 7 เดือน 

กรณ ี

การประเมนิความคุ้มค่าของโครงการ 

มูลค่า NPV 
(ล้านบาท) 

PIRR (%) EIRR (%) ระยะเวลาคืนทุน 

Base case – ค่าความเข้มของแสง 3.96 Kwh/m2/day 35.06 6.09 7.59 13 ปี 5 เดือน 

Best case – ค่าความเข้มของแสง 4.50 Kwh/m2/day 88.72 7.69 10.16 11 ปี 7 เดือน 
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การค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการท่ีค านวณไดสู้งสุดตามเกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 33.60 โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของ GREEN ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 อยา่งไรก็ตาม เม่ือนบัขนาดรายการรวมในรอบ 6 เดือนท่ีผ่าน
มา ส่งผลใหข้นาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 33.60 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
 
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทจากผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทั อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทนเพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ
ใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 และ คร้ังท่ี 7/2561 และ คร้ังท่ี 10/2561 โดยมติอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยเ์น่ืองจากแมว้่าจะมีความเส่ียงในการลงทุนอยู่บา้ง แต่ก็อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยเม่ือพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ และความคุม้ค่าแลว้เป็นรายการท่ียงัคงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในอนาคต  

แหล่งเงนิทุน 

มาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ GREEN – W4  และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินจ านวน       
180 MB โดยอยูร่ะหวา่งการอนุมติัของธนาคาร ซ่ึงคาดวา่จะอนุมติัภายในตน้เดือน ตุลาคม 2561 และเงินกูย้ืมไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของการจ่ายเงินปันผลแต่อยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ การเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการน้ีมีพ้ืนท่ีโครงการตั้งใหม่อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษา
มาแล้ว โดยจากข้อมูลแสงอาทิตย์ท่ีเก็บได้จริงจากพ้ืนท่ีมีค่าเฉล่ียความเข้มของแสงอาทิตย์ท่ีน่าจะยอมรับได้                
ทั้งน้ี พลงังานแสงอาทิตยเ์กิดข้ึนเองไดต้ามธรรมชาติไม่สามารถก าหนดได ้ ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา ฤดูกาล สถานท่ี ติดตั้ง 
และปัจจยัประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงหมายความวา่ หากความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เกิดข้ึนต ่าอาจส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ดงันั้น หากความเขม้ของแสงลดลงจะส่งผลใหป้ริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลงเช่นกนั 
ท าใหโ้ครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้

2. ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย เร่ืองการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารส าคญัต่างๆ สัญญา PPA ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตผลิตพลงังานควบคุม เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ควรมีการจดัท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสาร ภาระดา้นภาษีอ่ืนๆ และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรวจสอบ
สถานะทางดา้นกฎหมาย ก่อนการเขา้ท ารายการ 

แต่อยา่งไรก็ตามจากการประเมินมูลค่ากิจการแลว้ ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และเห็นวา่บริษทั   
มีเงินคงเหลือจากการเพ่ิมทุนซ่ึงยงัมิไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ใดๆ นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าปากช่องเป็นโครงการลงทุนท่ี
ใหผ้ลตอบแทนแน่นอนระยะยาว และมีคู่คา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีใหแ้ก่บริษทั จากการรับซ้ือกระแสไฟฟ้า ดงันั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าปากช่องน้ีจึง
เป็นการด าเนินการท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบาย



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 86 
 

ของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเร่ิมเขา้ด าเนินธุรกิจพลงังาน และยงัเป็นการเพ่ิมพนูประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัใหมี้ความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึนส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัต่อไปในอนาคต  

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท 

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

o รายการที ่ 1   

 บริษทั เมดดาลิสท์ วิชั่น ได้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 สาเหตุท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการเลิกกิจการ 
(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 เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560)  

o รายการที ่ 2  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุน้สามญั
ท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั (“GPA”) (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99)  
จ านวน 3,000,000 หุน้ หรือ คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 99.99   ใหก้บั นางสาวสุนีย ์                  สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุ้น
ดงักล่าวท าให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั     โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
วนัทีเ่กดิรายการ   : 20 ธนัวาคม 2561 

ผู้ขาย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ซ้ือ    : นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ 

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

ราคาซ้ือขาย   : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลง 
ร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุล เป็นราคาท่ีสูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี เน่ืองจาก บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผล
ขาดทุนสะสม และ หยดุการด าเนินธุรกิจมาระยะเวลาหน่ึงแลว้ การจ าหน่าย
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หุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวออกไปจะท าให้บริษทัลดภาระการจดัการดูแล
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย  และ 
ยงัเป็นทางเลือกท่ีสะดวกกว่าการช าระบญัชีเลิกกิจการ นอกจากน้ี บริษทั 
ได้มีการตั้ งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจ านวนแล้ว 
ดงันั้น การจ าหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

อตัราการถือหุ้นของบริษัทฯ  : ไม่มี 
ใน GPA ภายหลงัการจ าหน่ายหุ้น 

ลกัษณะทีเ่กีย่วโยงกนั  : นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียว 
โยงกันและไม่ใช่บุคคลท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
GREEN  

ขนาดของรายการ   : เม่ือค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ไม่เขา้ข่ายรายการท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน ซ่ึงกรณีจ าหน่ายเงินลงทุนจนท าใหส้ิ้นสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วม บริษทัฯ ไดค้  านวณมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนโดยรวมเงิน
ใหกู้ย้มื ภาระค ้าประกนัและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 

o รายการที ่3  

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ“GREEN”) คร้ังท่ี 3/2562     
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั   เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 
(“JE Solar”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน) ให้กบั นายชยัรัตน์  ตรงต่อศกัด์ิ     ทั้งน้ี ภายหลงัจากการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวท าให้ JE Solar ส้ินสภาพการเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
วนัท่ีเกิดรายการ   : 19 กนัยายน 2562 

ผูข้าย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ    : นายชยัรัตน์  ตรงต่อศกัด์ิ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่าย  : 144,998 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ราคาซ้ือขาย   : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลง 
ร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั นายชยัรัตน์  ตรงต่อศกัด์ิ  โดยพิจารณาจากการท่ี 

JE Solar ไม่มีการด าเนินงานตลอดปี 2562 สาเหตุจากการโอนสิทธิตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าให้แก่ GREEN ปี 2561 คณะกรรมการจึงมีนโยบายใน

การเลิกกิจการหรือจ าหน่ายให้แก่ผูท่ี้สนใจ เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายและผล

ขาดทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเม่ือมีผูส้นใจและเสนอราคา บริษทัจึงได้

พิจารณาจ าหน่ายตามราคาท่ีเสนอ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการปิด
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กิจการและการช าระบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบบญัชี เป็น

ต้น ดังนั้ น การจ าหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

อตัราการถือหุน้ของบริษทัฯ ใน : ไม่มี 
JE Solar ภายหลงัการจ าหน่ายหุน้ 
ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั  : นายชยัรัตน์  ตรงต่อศกัด์ิ ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

และไม่ใช่บุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั GREEN  

ขนาดของรายการ   : เม่ือค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ไม่เขา้ข่ายรายการท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั

จดทะเบียน       

ตามท่ีบริษทัฯ ไดร้ายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 กรณีการปรับ
โครงสร้างการเขา้ลงทุนใน JE Solar โดยบริษทัไดรั้บโอนและเขา้ถือหุ้นทั้งหมดใน JE Solar ส่งผลให้มีสถานะเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น ต่อมาในปี 2561 บริษทัไดโ้อนสิทธิตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทั ท า
ให ้JE Solar ไม่มีการด าเนินงานใด ๆ แลว้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้น
ของ JE Solar เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการปิดกิจการและช าระบญัชีต่อไป อยา่งไรก็ตาม การจ าหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว เป็นการส้ินสุดสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย 
 
 (การเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์น) เอกสารแนบ 4  ซ่ึงเป็นการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลา

บญัชี บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 
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บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีคดีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบ
ดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด
และไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีบริษทัไม่มีคดีท่ี มิได้เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดย
ปกติของบริษทัอนัเป็นสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

1. คดีหมายเลขด าท่ี ส.991/2559 (ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั) ระหวา่งบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โจทก์ กบั 
นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ จ าเลย ขอ้หาหรือฐานผิดสัญญา คือ เรียกเงินประกนัการศึกษาโครงการ มูลค่าความ

เสียหายโดยประมาณ 45,000,000 บาท (ส่ีสิบหา้ลา้นบาท)  

 เ ม่ือวันท่ี  9 มิถุนายน 2559  บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด 
ตล่ิงชนั เพ่ือให้ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ (จ าเลย) คืนเงินประกนัการศึกษาโครงการแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่
บริษทัฯ  ทั้งน้ีเพราะบริษทัฯ ไดว้างเงินให้ไวแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร จ านวน 35,000,000 บาท ไวเ้พ่ือเป็นประกนั ต่อมาหลงัจาก
บริษทัฯไดศึ้กษาโครงการแลว้พบวา่ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนจึงไดบ้อกเลิกสัญญาและขอให้ นางสาวช่ืนจิตรฯ คืนเงินประกนั
ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ แต่ นางสาวช่ืนจิตรฯ ไม่คืนเงิน บริษทัฯ จึงไดฟ้้องเป็นคดีต่อศาล เพ่ือขอคืนเงินประกนัดงักล่าวพร้อม
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั ไดมี้ค าพิพากษาแลว้ โดยพิพากษาใหย้กฟ้องของโจทก ์(บริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) เน่ืองจากศาลพิจารณาวา่ โจทกไ์ม่มีเหตุเลิกสญัญา จึงไม่มีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาล 
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 โจทก์ (บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน)) ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ชั้นตน้แลว้  
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ฟังค าพิพากษาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนวา่ โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
นิติกรรมสญัญาระหวา่งโจทกก์บัจ าเลยยงัมีผลผกูพนักนัตามสญัญา 
 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัได้
ด าเนินการขอยื่นขยายระยะเวลายื่นฎีกาคร้ังท่ี 2 ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกาถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  บริษทัไดจ้ดัท าเอกสาร
แลว้เสร็จ และเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดด้ าเนินการยืน่ฎีกา พร้อมค าร้องขออนุญาตฎีกา 

 เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีค าสั่งค  าร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษา
แลว้ เห็นวา่ ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาส าคญัท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249     
จึงมีค าสั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาและรับฎีกาของโจทก์ไวพิ้จารณา ให้ศาลชั้นตน้ด าเนินการใหจ้ าเลยแกฎี้กาเม่ือจ าเลยแกฎี้กา     
ยืน่ค  าแกฎี้กาแลว้ หรือเม่ือครบก าหนดแลว้จ าเลยไม่ยืน่ค  าแกฎี้กาใหศ้าลชั้นตน้รวบรวมส านวน 

   เม่ือวนัท่ี 2 ธ.ค.2562 จ าเลยไดย้ืน่ขอขยายระยะเวลายืน่ค  าแกฎี้กาในวนัท่ี 14 พ.ย. 62 และศาลอนุญาตใหข้ยายไดถึ้ง
วนัท่ี 18 ธ.ค.62 ยืน่ค  าแถลงการณ์ปิดคดี โดยแนบเอกสารท่ีไปคดัจาก ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ 

   เม่ือวนัท่ี 18 ธ .ค.2562 จ าเลยไดย้ื่นขอขยายระยะเวลายื่นค าแกฎี้กาคร้ังท่ี 2 เขา้มาในส านวน และศาลอนุญาตให้
ขยายไดถึ้งวนัท่ี 17 ม.ค.63 
  เม่ือวนัท่ี 17 ม.ค.2563 จ าเลยไดย้ืน่ขอขยายระยะเวลายืน่ค  าแกฎี้กาคร้ังท่ี 3 เขา้มาในส านวน และศาลใหม้าตามค าสัง่
ภายใน 3 วนั 

   เม่ือวนัท่ี 24 ม.ค. 2563 ศาลมีค าสัง่ใหข้ยายระยะเวลาใหแ้กฎี้กาคร้ังท่ี 3 ไดถึ้งวนัท่ี 14 ก.พ. 63 

 เม่ือวนัท่ี 14 ก.พ. 2563 จ าเลยไดย้ืน่ค  าแกฎี้กาแลว้เม่ือวนัท่ี 13 ก.พ. 63 และอยูร่ะหวา่งท าสรุปส านวนคดี 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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 สถานะคดี ณ ปัจจุบัน  คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ศาลมีค าสั่งรับฎีกาของโจทก์ และสั่งให้             
ส่งส าเนาใหจ้ าเลยยืน่ค  าแกฎี้กา เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 จ าเลยไดย้ืน่ค  าแกฎี้กาเขา้มาในส านวนคดีแลว้ และศาลแพง่ตล่ิง
ชนัไดส่้งส านวนไปศาลฎีกาวนิิจฉยัตามกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปและจะไดจ้ดัท าค าแถลงการณ์ปิดคดียืน่ต่อศาลก่อน 

2. คดีหมายเลขด าท่ี พ1585/2559 ศาลจงัหวดันนทบุรี  ระหวา่ง นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท ์โจทก ์กบั บริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จ าเลย ขอ้หาหรือฐานความผิด คือ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ มูลค่าความ

เสียหาย จ านวน 50,000,000 บาท  

 โดยนางสาวช่ืนจิตร ชัชอานนท์ ได้ยื่นฟ้องบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นคดีหมายเลขด าท่ี  
พ 1585/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) โดยเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน  50,000,000 บาท ฐานผิด
สญัญา ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ยกเลิกการซ้ือโครงการดงักล่าวเน่ืองจากผลการประเมินความคุม้ค่า
ของการลงทุนท่ี บริษทัฯ แจง้นั้นไม่สุจริต ไม่สามารถใชเ้ป็นเหตุในการยกเลิกสญัญาและเรียกคืนเงินประกนัจ านวน 35 ลา้น
บาทได ้แต่ บริษทัฯ ตอ้งช าระค่าเสียโอกาสใหแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท ์เป็นมูลค่า 50 ลา้นบาท 

สถานะคดี ณ ปัจจุบัน ศาลจ าหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือรอผลการพิจารณาของคดีหมายเลขด าท่ี ส.991/2559  
(ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั) 

3. คดีหมายเลขด าท่ี พ 1933/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) ระหวา่ง บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 
กบั บริษทั ว.ีพี.เค เรียลเอสเตรท จ ากดั จ าเลย ขอ้หาหรือฐานความผิด คือ ผิดสญัญาโอนสิทธิเงินมดัจ าท่ีดิน โดย

มีทุนทรัพยห์รือมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 50,341,249 บาท (ห้าสิบลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อย
ส่ีสิบเกา้บาทถว้น) 

 คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดี
ดงักล่าวขา้งตน้ ต่อศาลจงัหวดันนทบุรี  เพ่ือเรียกร้องให้ บริษทั วี.พี.เค เรียลเอสเตรท จ ากดั จ าเลย ช าระเงินค่ามดัจ าท่ีดิน
จ านวน 46,000,000 บาท  (ส่ีสิบหกลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดสญัญา (ผิดสญัญาครบก าหนด 
6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2558) ถึงวนัฟ้องเป็นเงินจ านวน 4,341,249 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 50,341,249 บาท 

 ศาลไดท้ าการสืบพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยแลว้เสร็จ  

สถานะคด ีณ ปัจจุบัน  **คดีถึงท่ีสุด** บริษทั กรีนฯ (โจกท์) ศาลมีค าพิพากษาให้โจกทช์นะคดีความ  ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งสืบทรัพยเ์พ่ือน าไปตั้งเร่ืองบงัคบัคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท  

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

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัในการ 
   พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

 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  

 ทุนจดทะเบียน  : 818,024,729 บาท 

 ทุนช าระแล้ว  : 818,024,729 บาท 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

       นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
               บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 TSD Call center: 02-009-9000 
 โทรสาร : 02-009-9991  
 Website: http://www.tsd.co.th 
 E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

         ผู้สอบบัญชี 
 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24  
 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์: 02-105-4661 
 โทรสาร : 02-026-3760 
 Website: http://www.karinaudit.co.th 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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7.1   จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2556 และเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 ซ่ึงมีมติใหไ้ดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 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 ากดั (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 (คร้ังสุดท้ำย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 - 30 พฤษภาคม 2559  มีผู ้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ 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 (คร้ังสุดท้ำย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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 3. GREEN-W4 (รอบที ่2) 

   เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  4. GREEN-W4  (รอบที ่3) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
ในการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  และ GREEN-W4  ในคร้ังน้ี 
จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)  ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน
ท่ีช าระแลว้คร้ังน้ีรวมจ 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  มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ 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  

หมำยเหตุ   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559  และ GREEN-W4 ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2651 ซ่ึงบริษทัฯ       
ไดข้อมติจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วน
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  
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7.2   ผู้ถือหุ้น  

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดบัที ่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

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

                  รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 818,024,729 100.00 
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7.2.1  รำยละเอยีดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่30 ธันวำคม 2562 

ล ำดบัที ่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนำยพสุิทธ์ิ  วริิยะเมตตำกลุ 

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 

 

7.2.2 (ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น) (Shareholder’s agreenment) 
- ไม่ม ี

7.2.3 ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีถื่อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป และบุคคลอ้ำงองิอ่ืน 

7.2.3.1  นิตบุิคคลทีถื่อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 - ไม่มี 

7.2.3.2  นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 

-  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

 กรุงเทพมหานคร 10400 

 TSD Call center: 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991  

Website: http://www.tsd.co.th 

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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7.2.3.3  ผู้สอบบัญชี 

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

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

   Website: http://www.diaaudit.com/index.php 

7.3        กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 (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 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนไม่เกิน 
125,000,000 หน่วย และ (2) ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ  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 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

วธีิการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ 

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

http://www.diaaudit.com/index.php
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(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 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใชสิ้ทธิ
อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุ้น 
(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
 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 บริษทัฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส 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  

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 ่ากวา่ราคาตาม
มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักบัมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่สามารถเสนอ
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ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคาใชสิ้ทธิเดิมซ่ึง
เท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
 

  ในวนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 เป็นก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ GREEN – W2 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดท้าย) มีผูใ้ช้สิทธิ 390 ราย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 100,542,552 หน่วย เปล่ียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 129,524,777 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาท
ต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 715,020,835 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และคงเหลือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 43,885,515 หน่วย  และบริษทัฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 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 โดยจดัสรรใหแ้ก่ (1) ให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
โดยบริษทัฯ จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส 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 : เ ป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนท่ีมีลักษณะ
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 านวนหุ้นสามญัทั้งหมดภายหลงัจากการจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม
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และนักลงทุน ท่ี มีลักษณะเฉพาะเจ าะจง  ตามสัด ส่วนจ านวน 
850,000,000 หุน้ 

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

ราคาการใชสิ้ทธิ : หุ้นละ 1.65 บาท (หน่ึงบาทหกสิบหา้สตางค)์ เวน้แต่จะมีการปรับราคา
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดคิดเป็นร้อย
ละ 9.0 จากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ท า
การก่อน (แต่ไม่รวมวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ซ่ึงราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก เท่ากบัหุ้นละ 
1.81 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วนัก าหนดใชสิ้ทธิ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.โดย
ก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 (วนั
ก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก) และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบั
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ดงักล่าวตรงกบั
วนัหยุดท าการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท า
การสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนั
ใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 ในระหวา่งเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่นกัลงทุน
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนกัลงทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั  จ านวน 34,200,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้
ละ 1.65 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนฯจ านวน 465,800,000 หุน้ โดยบริษทัฯ 
จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (ACD –W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้น สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส 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 
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ในระหวา่งปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ไดม้าใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งไร จึงท าใหเ้หลือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษทัรุ่นท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ้น แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ออกหลักทรัพย์อ่ืนเพ่ิม การปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

  ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2559  เป็นก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ GREEN – W3 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดทา้ย) ไม่มีผูม้าขอใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน  17,100,000  หุน้ และบริษทัฯ ไดข้อ
มติจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าวเรียบร้อย
แลว้              

(3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  166,024,432 หน่วย  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)โดยจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิ              
1 หน่วย โดยบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  (Record Date) ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิ อาจเปล่ียนแปลง
ในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 ถึง 

18 มิถุนายน 2561) ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่ขยายอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีจ่ดัสรร : 19 มิถุนายน 2558 

รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท   

ผู้รับช ำระเงนิค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญั : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

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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ตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ    : 

 

1. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

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 ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท าการสุดทา้ยของ
บริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ก าหนดการท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิตลอดอายรุวม 6 คร้ัง แสดงในตาราง ดงัน้ี 

 

2. กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

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 าหนดการใชสิ้ทธิจะแจง้ผา่นระบบ SCP ล่วงหนา้ 5 วนัท า
การก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ส าหรับคร้ัง
สุดทา้ยจะแจง้ข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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 
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21 วนัก่อนวนัครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยและตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย 

 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2558  บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ        
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 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิ

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

GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2560 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 และ 5 ปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-

W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ       

GREEN-W4 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดทา้ย)  มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 103,003,894 หุน้  โดยมีอตัรา

การใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 103,003,894 

บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น)  บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นจ านวน

รวมทั้งส้ิน 103,003,894 บาท  (หน่ึงร้อยสามลา้นสามพนัแปดร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 และใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W4 คงเหลือจ านวน 96,176,131 หุ้น บริษทัฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุมวิสามญั      

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

หมำยเหตุ อา้งถึงมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทัและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
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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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้         
นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น 
ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2550     
โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และนับตั้งแต่ปี 2551 -2562  บริษัทฯ มีนโยบำยงดกำรจ่ำยเงินปันผล เน่ืองจำกบริษัทยังมีผลกำรด ำเนินงำน

ขำดทุนสะสม  

 

นโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษทัยอ่ย ก าหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีความ
จ าเป็น ตอ้งใชเ้งินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัย่อยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผลของ บริษทัยอ่ยไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้าม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของบริษทัยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 104  

 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

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

 

หมำยเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้ บางท่านอยูต่่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

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

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

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

วนัที่กรรมกำร
ลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ ำนวนคร้ัง 

ที่เข้ำร่วม
ประชุม 

จ ำนวนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำร

บริษทัฯ 

คดิเป็น
อตัรำส่วนใน
กำรเข้ำประชุม 

(%) 

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

 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพัทธ์                

วิริยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 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  ไดมี้มติแต่งตั้งนายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา      
เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
เขา้ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 8 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 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 ไดมี้มติท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามดงัต่อไปน้ี 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 ศิวโมกษ ์  (ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตาม 
      วาระ)     
    ทั้งน้ี นายไต ้ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 
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กำรถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัท 

หมำยเหตุ   ขอ้มูลการปิดสมุดตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

8.2  ผู้บริหำร 

รายช่ือผู้บริหารข้อมลู  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมผีู้บริหารจ านวน  5  ราย ดังนี ้

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก 

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 

 

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

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

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง 2/02/2562 30/12/2562 กำรเปลีย่นแปลง 
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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กำรถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหำร  

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 
ณ 2/02/2562 
จ ำนวนหุ้น 

ณ 30/12/2562 
จ ำนวนหุ้น 

กำรเปลีย่นแปลง 

จ ำนวนหุ้น 
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/บุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ - 
       1,462,562 

- 
    1,462,562 

- 

บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารโดยการมอบ
อ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะ เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติั รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั (ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด) ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัไว ้

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

หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ 
3. มีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือ ค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง 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 เพ่ือใหก้ารปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั 
และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
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6. อนุมติัการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้ งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ (ซ่ึงมิใช่พนักงานประจ าของบริษทั) ท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของส านกังาน 
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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แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในบริษัท ณ วนัที ่1 กุมภำพนัธ์ 2563 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

 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 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562  ท่ีประชุมจึงไดมี้มติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  ดงัปรากฎตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทน 

(บำท/คน/ไตรมำส) 
ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/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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ค่ำตอบแทน 
(4 คร้ัง/ปี) 

ค่ำเบีย้ประชุม 
ประมำณกำร 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 ำนวนค่ำตอบแทนทั้งหมด 
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 

  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร ปี 2561 
(เดมิ) 

ปี 2562 
  (เสนอใหม่) 

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

ฐานะกรรมการบริหารอีก 

 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1 

1.นายชยัสิทธ์ิ   วริิยะเมตตากลุ - 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  - 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  - 

4.นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ - 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ - 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 192,000 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    1รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562     

(อนุมติัค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี)  

ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกอง
ทุนประกนัสงัคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบ้ียประชุม  และสวสัดิการอ่ืนๆ ใหก้บักรรมการและ
ผูบ้ริหารจ 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 ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบใน
อัตราส่วนร้อยละ 2  ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ     
ผูบ้ริหาร  1  ราย  รวมทั้งส้ิน  0.05  ลา้นบาท  

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1 
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 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 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 
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8.5 บุคลำกร 

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

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

ปี 2562 
พนักงำนปฏิบัตกิำร/

บริกำร (คน) 
พนักงำนบริหำร 

 (คน) 
พนักงำนในส ำนักงำนใหญ่ 

(คน) 
รวม 
 (คน) 

ค่ำตอบแทน
พนักงำน  
(ล้ำนบำท)  

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 
 

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

  *** ผูบ้ริหารในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนกังานในส านกังานใหญ่ 
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9.1  กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษทัเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของ
ฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

1.1 บริษทัจดัให้มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

1.2 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ จะท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ    
มีการบริหารงานอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ ผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3 ด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตรงเวลา และ
เท่าเทียมกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

1.4 ควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

1.5 ยดึถือ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

1.6 ก าหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรส าหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าท่ีของการเป็น
กรรมการบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

2. สิทธิ และควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ในกรณีตอ้งจดั
ประชุมเพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัส่งหนังสือนดัประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และขอ้มูล
ประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดสถานท่ี และเวลาท่ีประชุมให้เหมาะสม และ
สะดวกในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเขา้ร่วมประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบผลการประชุมได ้ 

 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

บริษทัจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูบ้ริหาร                  
ผูถื้อหุน้ คู่คา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดลอ้ม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจากความส าคญั
ของการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัง่คง สร้างงาน และสร้างกิจการใหบ้ริษทัมี
ฐานะการเงินท่ีมัง่คง 

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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4. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้ งหมดเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ใหผู้ต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษาต่างๆ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตามกรณีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายบริษทั
มหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกคร้ัง และลง
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามขอ้บงัคบั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บทราบ จดัประชุมในสถานท่ีท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุมตามความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบก่อนมีการพิจารณาในท่ีประชุม และในการ
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มท่ีตลอดเวลาท่ีมีการประชุม และ
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัจะจัดให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจให้กับกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัด าเนินการแทนได ้

 

5. ภำวะผู้น ำและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมทั้งจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กบั
บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

6. ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ด้วยความ 

รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน อีกทั้ง
จะน าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี 
ในการพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัจะก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้เสีย เพ่ือความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจ นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหารผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ให้ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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7. จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวจะส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การให้
ความส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลให้สูงข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรม และความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 

8. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 

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 

 

หมำยเหตุ 1 Mr.Tai Chong Yih  กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
2 นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
   2562  มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง แทน Mr.Tai Chong Yih เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก 
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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ดังนั้ น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหารคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการ                    
โดยกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย  

หมำยเหตุ   กรรมการบริหารท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษทั
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึง สมาชิกอ่ืนในคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั 

 

9. กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เน่ืองจากทั้งสองท่านเป็นตวัแทน
จากกลุ่ม   ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั และเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงันั้นในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือว่ามีความเป็น
อิสระจะตอ้งมีบทบาทในการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะท าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี บริษทัจะขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกนั และอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้โดยจะค านึงถึงหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด  

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

ในปี 2562 บริษทัมีกรรมการจ านวน 10 ท่าน โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียด
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 

หมำยเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้ บางท่านอยูต่่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

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

วิริยะเมตตากุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้ งให้                         

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

วนัที่กรรมกำร
ลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จ ำนวนคร้ัง 
ที่เข้ำร่วม
ประชุม 

จ ำนวนกำรประชุม
ของกรรมกำร
รำยบุคคล 

คดิเป็น
อตัรำส่วนใน
กำรเข้ำประชุม 

(%) 

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 

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 น่ง  
26/04/62 

1 1 100.00 

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

 
3 3 100.00 
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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 

 3,4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพัทธ์                

วิริยะเมตตากุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนนัตโชติ ท่ีรักษาการแทน  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

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

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

 8 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 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 ไดมี้มติท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามดงัต่อไปน้ี 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 ศิวโมกษ ์(ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตาม

วาระ)     
    ทั้งน้ี นายไต ้ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 

บริษทัมีนโยบายจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมีวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้  มีเวลา
พิจารณา และศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
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พร้อมทั้ งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถ
ตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมกำร 

 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มี
วาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบตอ้ง
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือช่วยการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินการซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน  

**อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน 2558 ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน  และ
จากมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิม 1 คณะ คือ  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

13. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 

บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้
ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจดัจา้ง
จากบริษทัภายนอก (Outsource) เพ่ือท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการท่ีส าคญั
อย่างสม ่ าเสมอ และท าหน้าท่ีประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
(Compliance Control) การจดัการความเส่ียงและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจ

วา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 3) 

 ทั้ งน้ี อา้งถึง มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบติัไดใ้นสภาวะท่ีแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองกฎหมายและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ขนาดโครงสร้าง 
ความซบัซอ้น และวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมทั้งวธีิด าเนินงาน ซ่ึงอาจกระท าโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคก์รก็ได”้  
การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเช่ือมัน่และการให้ค  าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์รการตรวจสอบภายในช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบียบ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ ค่าธรรมเนียมวชิาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจ านวน
ค่อนขา้งสูง และการตรวจสอบท่ีผ่านมาท าให้บริษทัฯ มีแนวทางท่ีท าให้บุคลากรภายในองคก์รสามารถปฏิบติังาน
ดงักล่าวได ้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และเป็นการพฒันาบุคลากร เพ่ือมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
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ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีได้รับการพฒันาแลว้นั้น
ปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงขอท่ีประชุมอนุมติัให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร  บณัฑิต ท าหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน สังกดัฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน)  

14. รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดมี้การเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น 
บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบัผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้
ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือท าใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บ
การยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าให้บริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในการวางเป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายบญัชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูล และใน
อนาคตบริษทัจะแต่งตั้งพนกังานทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมารับผิดชอบร่วมกบัผูบ้ริหารในการใหข้อ้มูลท่ีส าคญั
ของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัได้ท่ี โทร. 02-504-5235-39 ต่อ 511 หรือท่ี E-mail 
address: sarunrat@greenresources.co.th 

 

9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

  บริษทัมีคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดแนวนโยบายในดา้นต่างๆ ของบริษทัทั้งส้ิน 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 
2543 ทุกประการ  
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         9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

หมำยเหตุ   1,8  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเสนอให้                  

นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และ
แต่งตั้ งให้  นายชัยสิทธ์ิ  วิ ริยะเมตตากุล  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธาน
กรรมการบริหาร แทน พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 
2561 เป็นตน้ไป 

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

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

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

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก 
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 
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กรรมการ  และแต่งตั้ งนายแยพ   คิม  แยม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน 
นางภวญัญา กฤตชาติ  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

  6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561  ได้มีมติแต่งตั้ งนายวิรัต                 
จันทร์ศิริวฒันา   เข้าด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ   ท่ีลาออกจากต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
27 เมษายน 2561   และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติ
แต่งตั้งกรรมการ 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 ไดมี้มติท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติั
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 ศิวโมกษ ์(ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ตามวาระ)     

   ทั้งน้ี นายไต ้ชอง อี กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทั เน่ืองจากไม่ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัประกอบดว้ย นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล   นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล คนใด
คนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบัพลต ารวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี หรือ นายประทีป อนนัตโชติ หรือนางภวญัญา กฤตชาติ รวมเป็น
สองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั  (อา้งถึงหนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563) 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั 
ตลอดจนก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัใหไ้ปเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบั
กิจการ และเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมี
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ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคัญ รวมทั้ งก ากับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการ ให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมถึงอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั โดยให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

(2) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและ
อนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนด
นโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

(3) จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการ
จดัเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) จดัให้มีการท างบการเงิน  ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

(5) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์   
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั 

(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุน
กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 
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(7) บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนกบับริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม 
ไดแ้ก่ 

 7.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีไดรั้บมติท่ีเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 
ในบริษทัยอ่ยนั้น 

  7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

  7.3 ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั 
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

  7.4 หากเป็นกรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ ท า
รายการส าคัญอ่ืนใดนั้ น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไก
ก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัฯ 
ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะ และขนาด
เดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี 

(8) พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือ 
บริษทัร่วม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแล
กิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม เพ่ือแสดงวา่บริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามท่ีก าหนดใน
ประกาศ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตามท่ีไดมี้การแกไ้ข 

(9) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้ งน้ี  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนั้ นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนคณะกรรมการในเร่ือง
ใดการมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อยา่งชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน  

(10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
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อ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะ            
ท าข้ึนกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือ
เป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการตามท่ี
ก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย ทั้ งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(12) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึน
เน่ืองจากการเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควร
บอกให้แจง้ในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะ
พิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและ
ไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(14) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวมีหน้าท่ีแจง้ให้
บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าว 
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         9.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 
          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

หมำยเหตุ   1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให ้ นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ  
ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร แทน  พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี   

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

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

5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจาก

ต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง

กรรมการ  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ งให้

นางภวญัญา  กฤตชาติ ต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ในช่วงปี 2562 คณะกรรมการบริหารไม่มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการแต่ประการใด 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

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 ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานใน
เร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 
โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั การก าหนดหลกัเกณฑ ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่าง ๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างาน

พิเศษ 

2. อนุมติัขอ้เสนอ ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทั 

3. ศึกษาความเป็นไปส าหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเขา้ร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเขา้

ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุน 

หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ        เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์

ในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อโครงการ รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุน้แลกเปล่ียนหุ้น

กบันิติบุคคลอ่ืนไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

5. ก าหนด พิจารณา อนุมติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือการ

ด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั 

6. ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะท างาน

พิเศษ 

7. มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการโบนัส บ าเหน็จ และ

ผลตอบแทนอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีหรือพนักงานบริษทั ซ่ึงมีต าแหน่ง

ตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป รวมถึงผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า หรือคณะท างานพิเศษ

ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานเฉพาะเร่ือง 

8. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ  ใหด้ าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 

หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรและมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้น ๆ ได ้
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10. มีอ านาจแต่งตั้ งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ได้ตามความ

เหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ของ

ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูรั้กษาการณ์ 
เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผูรั้กษาการณ์มีอ านาจหนา้ท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 

13.  พิจารณาอนุมติัใหอ้ านาจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

14. มีอ านาจอนุมติัและเบิกถอนเงินจากบญัชีทั้งหมดของบริษทัและใชสิ้นเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งท่ี
บริษทัมีอยู ่รวมทั้งการขอเปิดบญัชีต่าง ๆ และ/หรือขอใชสิ้นเช่ือ ในรูปแบบต่าง ๆ กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน

ทุกแห่ง ตลอดจนน าหลกัทรัพยต์่าง ๆ ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัหน้ีดงักล่าวทั้งท่ีตอ้งจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนก็ตาม 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการ
ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ 4.9 ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
กรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ี 
กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมี
วงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อรายการ เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ    โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึง
เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
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         9.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 

          คณะกรรมการตรวจสอบ ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายสมควร  มูสิกอินทร์1 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 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 

หมำยเหตุ   1  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้ง
กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
เป็นตน้ไป 

  2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายวรัิต 
จนัทร์ศิริวฒันา เขา้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและ
แต่งตั้ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ ง
กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นตน้ไป 

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

นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam)  เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
โดยมี  นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ม.ค 2559 –  ธ.ค. 2562) 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี และรับผดิชอบตามขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย 

(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้

มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด 

 หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

 (Charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 

        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

8.1  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8.2  การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่อมท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

8.3  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรรม

การบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกถอนต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มีเหตผุลอนัควร

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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9.2.4  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE 
CHARTER)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ  1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง        
พลต ารวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี แทน นายอภิชาติ  ศิวโมกษ์ ท่ีลาออกจาการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2561  พร้อมกับแต่งตั้ งพลต ารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ       
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรสรรหำ 

  1. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
 2. พิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

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

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 
 
 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

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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2.  กำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของ
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9.2.5   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   (Risk Management Committee CHARTER) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  31  ธนัวาคม  2562  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก
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 

หมำยเหตุ   1  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้ง
นายสมควร มูสิกอินทร์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน นายสิน เอกวิศาลท่ีลาออก
จากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี   มีผลตั้งแต่ 15  พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ 

พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบ 

3. ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้
กลุ่มบริษทัฯ   มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ 
องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผูส้อบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการ
น าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/
หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

10.  ทั้ งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือ
น าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้ ค  าแนะน าแก่
คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

12. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้ความส าคญัและ
ค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

13. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน ดา้น
ความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกนัและวิธีลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงต่อเน่ือง 
และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

14. รายงานการก ากบัผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ี
ส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคัญซ่ึงกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

15. ใหต้ั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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9.2.6  คณะกรรมกำรกำรลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   
          คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  31  ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

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 

หมำยเหตุ   1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้งนายพิพทัธ์ 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 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์       
ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด จดัท ากรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

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

การลงทุน และนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
5. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

และน าเสนอกรอบนโยบายการลงทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
6. การก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.  พิจารณาอนุมติัการก าหนดขอ้จ ากดั ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท จดัสรรเงินลงทุนใน สินทรัพย์

ใหเ้หมาะสม 
8. พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 
9. พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 
10. พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 
11. ด าเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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  9.2.7  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER) 
  คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 29  มกราคม  2562 – 31 ธนัวาคม 2562   มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก

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 

หมำยเหตุ   1 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์  ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  แทน  นายสิน  เอกวิศาล ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2561 ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี  

 1. ด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

1. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบับริษทั ภายใตก้รอบ

ของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง

ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4. เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. จัดท ารายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้ งน าเสนอ
ความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 2. ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีเหมาะสมกับบริษทั  และเป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4.  เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และขอ้พึงปฏิบติัของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

6.  จดัท ารายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจ าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอ
ความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

7. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

 โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) กรรมกำรอสิระ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษทัมี
นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และข้อบังคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  
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4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั  

5. กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้น
การบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

นอกจากน้ี  บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ส าหรับหลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็น
กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

- คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และตอ้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายช่ือของผูท่ี้จะเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและท าการคดัเลือกแต่งตั้งตาม
ขอ้บงัคบับริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็น       
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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- คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีมิใช่กรรมการ
บริษทัแต่มีความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ของกิจการ 

- ผู้บริหำร 

กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

 ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ด าเนินการ
โดยฝ่ายจัดการ ตั้ งแต่ปี  2556  เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียง
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และ
บริษัทได้ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งนั้ น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ
ด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้      
บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ
บริษทัดังกล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บขอ้มูล และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อยให้สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษทัย่อยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนดวิธีการ
ควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนในบริษทัร่วม 
บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัร่วมนั้นๆ 

 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม    
ทั้ งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือได้มาซ่ึง
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ประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างจาก
นโยบายท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมส าหรับรายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั
งบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้นจะมีการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการ
จดัท างบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้่าการปัน
ส่วนดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
และกลไกอ่ืนในการก ากับดูแลบริษทัย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัย่อย        
เป็นตน้   

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

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

1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล 
เพ่ือน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทัมีขอ้ก าหนดห้ามน าขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นในช่วง  1 เดือน ก่อนท่ี
ขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่
สาธารณะทั้ งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดังกล่าวถือเป็นกระท าผิดวินัยของบริษทั หากกรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญั คนใดกระท าผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การ
ตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

 ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 ค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายให้ผูส้อบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) และ
ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 



 

 

 

           แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 140  

 

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม ........-........  บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด ในรอบปีท่ีบัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  
2,728,100  บาท   

   1.2 ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

  บริษทัและบริษทัย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามสญัญา ใหแ้ก่ 

- การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ี
ผา่นมามีจ านวนเงินรวม  721,000 บาท   

9.7  กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ   

การเปิดเผยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 
2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

9.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 

 

รำยช่ือกรรมกำร 
คณะกรรมกำร

บริหำร 
คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร
กำรลงทุน 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
ก ำกบักจิกำรที่ดี 

กำรเข้ำร่วม
กำรประชุม
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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10.1  นโยบำยองค์กรเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อสังคม  

กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” (Corporate Social Responsibility) เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง 

ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดยจิตส านึกจากภายในองคก์รเอง หรือจากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกเป็นผูผ้ลกัดนั  เป็นเหตุให้องคก์รต่างๆ 

จ าเป็นให้ความสนใจและก าหนดบทบาทของตนเองในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบ บริษัทฯ ยงัก าหนดนโยบายท่ีเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)            

โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนกังาน ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการท า CSR ของบริษทัฯ  คือ ธุรกิจ

และสงัคม มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กนั  

ในปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินการภายใต้ช่ือ โครงกำร CSR  กับ ครอบครัวกรีน 

(GREEN) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในการท ากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาและด าเนินกิจกรรมดา้น 
CSR ต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ CSR in process ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ด าเนิน
ธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ฯลฯ  

2. สร้างค่านิยมดา้นการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้มีการปฏิบติั CSR-in-process ในเน้ืองานจนกลายเป็น

วฒันธรรมองคก์ร เป็น DNA ของคนในองคก์รท่ีมุ่งเนน้ท างานอย่างมีความรับผิดชอบ “อยา่ท า CSR ให้

เป็นงาน แต่ท างานใหมี้ CSR” 

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

มาตรฐานการบญัชี เพ่ือความโปร่งใส ท าธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการ

แกไ้ขปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ฯลฯ 

4. ส่ือสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน เช่น ส่ือสารถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ 

(CSR-in-process) เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากลูกคา้/ผูบ้ริโภค สังคม ฯลฯ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความ

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

คือ “คนท างาน” Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้
ยทุธศาสตร์สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์รมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะน าพา
องคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (การจดัการองคก์รโดยเนน้ การจดัการ “คน” เป็นหลกั) โดยใชค้วามสุข
พ้ืนฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจดัการชีวิตให้มีความสุข อย่างย ัง่ยืน สร้าง
ทศันคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น การรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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ท างาน  เป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว องคก์ร ท าหนา้ท่ีของเราใหดี้ท่ีสุด แลว้ส่งต่องานท่ีดีให้กบัผูอ่ื้น แค่น้ี
ก็เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีจะท าใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ยกตวัอยา่ง เช่น ปี 2562 บริษทัได้
จดักิจกรรม   (Happy Relax) ภายใตช่ื้อโครงการ ไม่รู้จกัฉนั ไม่รู้จกัเธอ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี                    

1. หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนัชีวิตของคนท างาน คือ จะตอ้งต่ืนเชา้เพื่อไปท างาน เม่ือเรามาถึงท่ีท างานส่ิงท่ีเราให้ความส าคญั

อนัดบัแรกไม่ใช่การยิม้แยม้ทกัทายกนั แต่เป็นการเร่งรีบเพ่ือใหเ้ขา้งานไดท้นัเวลาท่ีบริษทัก าหนด จนบางคร้ังเราลืมและ

มองขา้มการทกัทายกนัไปบา้ง การแสดงออก เช่น ยิม้ ทกัทาย ถามสารทุกขสุ์ขดิบ ไม่ค่อยไดป้ฏิบติัต่อกนัมากนกั ดงันั้น

เพื่อช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานให้พนกังานสายงานต่าง ๆ ท่ีแทบจะไม่ค่อยไดท้ างานร่วมกนั ไดท้ า

ความรู้จกั และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ส านกัเลขานุการบริษทั เล็งเห็นวา่การดูแลพนกังานให้ใชชี้วิตในองคก์ร

ไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีความสุข ก็เป็นอีกหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ส่ิงหน่ึงท่ีจะท าให้พนกังานมีความสุขไดก็้คือ การท่ี

พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร จึงขอน าเสนอโครงการไม่รู้จกัฉนั ไม่รู้จกัเธอ  

โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการจบัฉลากคู่บดัด้ี ดูแลซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั ฯลฯ 

ไม่ใช่เพียงการใหข้องขวญั แต่เป็นการใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า การช่วยเหลือในการปฏิบติังานร่วมกนั รวมถึงช่ืนชมกนั

และกนั ใหก้ าลงัใจกนัในการท างาน  

ในระยะ 1 เดือนแรก คู่บดัด้ีท่ีจบัฉลากไดจ้ะยงัไม่เปิดเผยตวัตน คอยดูแลกนัอยู่ห่าง ๆ โดยใชว้ิธีของตนเอง 

หลงัจากเปิดตวัแลว้สามารถดูแลกนัไดต้่อไปตามความเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานในองคก์ร 

2. เพ่ือสร้างความผอ่นคลายใหก้บัพนกังานโดยมีพนกังานในองคก์รเดียวกนัดูแลซ่ึงกนัและกนั 

3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเผยแพร่ภาพลกัษณ์การด าเนินกิจกรรมดา้น CSR ของ บริษทั GREEN  

3. เป้ำหมำยโครงกำร 

เพ่ือใหพ้นกังานแต่ละสายงาน ไดดู้แลซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมความสามคัคีและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
องคก์ร  

4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. สร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร พนกังานรู้จกัตวัตนของกนัและกนัมากข้ึน 

2. เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการดูแลเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงานมากข้ึน 
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10.2  เปิดเผยนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption) 

 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายหา้ม
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม 
เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ฉบบัน้ีจดัท าข้ึน
เพ่ือให้ทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป 

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  

วตัถุประสงค์ (Objectives):  

1. เพ่ือใหพ้นกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน  

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนกังานเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ 
         บริษทัฯ  

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 ำนิยำม  

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ค  ามัน่ 
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการให้
ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทัฯ โดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทาง
การคา้ ใหก้ระท าได ้ 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2. ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดใหมี้ระบบ ส่งเสริมและสนบัสนุน
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างๆ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

4. หัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

แนวปฏิบัตกิำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  

1.  พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตอ้งแจง้ให้
ผูบ้ ังคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง 

2.  ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชัน่และผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนิยัตามกฎของบริษทัฯ ท่ีก าหนด 
 ไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย  

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชัน่  

4. บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่แก่
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบติั
ในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มำตรกำรกำรปฏิบัต ิ 

การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกบัหุน้ส่วนและบุคคลภายนอก)  พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ ขณะท่ีกาลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีให้
เรียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะท่ีติดต่อกับ
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

2.  พนกังานตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรก านลั เช็ค หุ้น ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด 
เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  
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3. พนกังานอาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ได ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้ งน้ี การรับของก านัลเช่นว่านั้นตอ้งเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของ
พนกังาน  

4. พนกังานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือรับหรือเรียกร้อง ใหบุ้คคลภายนอกท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้บริการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ  

5. เม่ือพนกังานแนะนาบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจดั
จา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย  

6. พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะคู่สมรสหรือ
บิดามารดา/บุตร  

7. พนกังานตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอใหเ้งิน บตัรก านลั เช็ค หุ้น ของขวญั
หรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า  

8. พนักงานท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อนตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และอาจถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย  

9. พนกังานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอให้ของก านลั (ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณีปฏิบติั
หรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดว้ยถา้พนักงานไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานรายดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูบ้ังคบับัญชาของตนหลงัจากมอบของก านัลหรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้อยู ่ 

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

11.  ถ้าพนักงานมีค าถามเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นแล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของตนเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน  

 

กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน  

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

ใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 
1.3  การกระท าท่ีท าใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั  
1.4 การกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
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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  

กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน และกำรรักษำควำมลบั  

1. การคุม้ครองผูร้้องเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

เน่ืองจากการร้องเรียน และการใหข้อ้มูล ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ยอ่มก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ทั้ง บริษทัฯ และพนกังาน
เป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นค าร้องเรียน ผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน และท่ี
เป็นผูพิ้จารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุ่งยากประการใด ย่อมไดรั้บการประกนัการ
คุม้ครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว บริษทัฯ               
มีนโยบายท่ีจะใหค้วามเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเท่าเทียมกนัตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่
ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และจะด าเนินการเพ่ือคุม้ครองผูร้้องเรียน  

2. การปิดบงัช่ือและการเก็บรักษาความลบั  

พนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของพนกังานคนอ่ืนก็ได ้อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพ่ือใหง่้ายต่อการติดต่อและสอบสวน  

เม่ือพนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองและป้องกนั
ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถท าการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือป้องกนัพนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าว
จากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 
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กำรด ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ  

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู ้
กลัน่กรอง  สืบสวนขอ้เท็จจริง  

2. ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ 
อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

3.  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระทาการ
คอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหวาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต 
ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  

4. หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย 
ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้ งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทัฯ คาตดัสินของ
คณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด  

กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทั จะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ใหพ้นกังานรับทราบโดยทัว่กนั 
2.  บริษทั จะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ เช่น จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ 

เวป็ไซตบ์ริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้  
3. บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอ  

 

จึงประกาศใหท้ราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนัและใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้ าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองของ
องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร
ขอ้มูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจุบนั บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกมุ และเพียงพอ 
รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยงัมีระบบการ
จดัเก็บเอกสารท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั  

ทั้งน้ี อา้งถึง มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า  “การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติัไดใ้น
สภาวะท่ีแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองกฎหมายและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซบัซอ้น และวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร รวมทั้งวธีิด าเนินงาน ซ่ึงอาจกระท าโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคก์รก็ได”้  

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเช่ือมัน่และการให้ค  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุง
การด าเนินงานขององคก์รการตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากบัดูแล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจ านวนค่อนขา้งสูง และ
การตรวจสอบท่ีผา่นมาท าใหบ้ริษทัฯ มีแนวทางท่ีท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถปฏิบติังานดงักล่าวได ้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของ
บริษทัฯ และเป็นการพฒันาบุคลากร เพ่ือมุ่งจะเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติของบุคลากรให้
เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงขอท่ีประชุมอนุมติัใหแ้ต่งตั้งนางสาวสุภาพร  บณัฑิต ท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน สังกดัฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
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ในปี   2560 2561 และ 2562 และบริษทัมีการท ารายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัรวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของ
รายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิกำร 

ทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2559 ถึง 20 
ธนัวาคม 2561 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธนัวาคม 
2561 
- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20 
ธนัวาคม 2561 
- ถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 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 

12. รำยกำรระหว่ำงกนั  
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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 - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึงปัจจุบนั 

- 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 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน 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 

 

12.1  รำยกำรระหว่ำงกนัในปี 2562 และ 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร 

 

นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

  2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

4,500 2,392 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
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 

 

 

 

 



 

 

 

           แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 152  

 

2.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

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

  
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

1,288 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

1,361 2,021 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเ น่ืองจาก เ ป็นรายการ
ค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อตกลง
ทางการคา้ปกติ  และเป็นราคาซ่ึงไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

18 323 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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3.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เจ.อ ีโซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 600 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

- 1,740 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

 

4.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เอสเค วนั เพำเวอร์ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

        861 2,204 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

840 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 
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5.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เวนตุส โซลำร์ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

7,829 2,486 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

240 60 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

 

 

6.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท กบั บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
  

2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั 
   

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 7 
ต่อปี 

2,708 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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7.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท เจ.อ ีโซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

- 800 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด - 800 รายการดังก ล่ าว เ ป็นรายการ ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

8.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท  เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท เอสเค วนั เพำเวอร์ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

10 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

10 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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9.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท เวนตุส โซลำร์ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
  

2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั 
   

 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

1,200 200 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด 1,200 200 รายการดังก ล่ าว เ ป็นรายการ ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

 

10.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั กบั บริษัท เอสเค วนั เพำเวอร์ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 114 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

- 114 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 
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11.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
  

2562 2561 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั 
   

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 7 
ต่อปี 

4,062 1,684 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

12.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท แอสโทเนอร์จ ีโซลำร์(ไทยแลนด์) จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
  

2562 2561 

รายได,้ ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั 
   

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

2,447 990 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

12.2  มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

         การอนุมติัการท ารายการระหว่างกันท่ีผ่านมาของบริษทั ได้มีการก าหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1)    การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัท่ีไม่ใช่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก่อนจึงจะด าเนินการไดท้ั้งน้ี โดยค านึงถึงเหตุผล ความจ าเป็น 
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอกได ้และตอ้งด าเนินการ
ตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)    การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เฉพาะธุรกรรมการคา้ปกติ เช่น การขายสินคา้การใหบ้ริการ 
การซ้ือสินคา้การจ่ายค่าสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ ใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัได ้

        เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในดา้นราคา การช าระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปในท านองเดียวกนักบัท่ีบริษทัท ากบั
บุคคลอ่ืนหรือตามสัญญาท่ีตกลงไว ้ทั้ งน้ีให้แจ้งเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังถดัไป ในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการผูจ้ดัการไม่มี
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อ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้ร่วม
ประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ อาทิการขายสินคา้ท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อรายการเม่ือ
กรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

12.3 นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

     บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้ งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
ดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

      นอกจากน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

      ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    
มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเก่ียวกบั
ความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนั
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 

 

 



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 159 
 

 งบการเงนิ  

(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2560  แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงนิมดีงันี ้

การแสดงมูลค่าของต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีโครงการอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมียอดตามบญัชี 
จ านวนรวม 142.46 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคญัในงบการเงิน ไดถู้กแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมดงักล่าวมีจ านวนหลายยนิูตเป็นโครงการท่ีคา้งมา
นาน และมียอดขายค่อนขา้งนอ้ยอาจส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินคา้คงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะรับ
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารในการวดัมูลค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ี
ส าคญัของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะ
เกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการขายในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นเร่ืองดงักล่าวจะส่งผลต่อการแสดง
มูลค่าของสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (ถา้มี) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัการแสดงมูลค่าตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายโดย     
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร รวมทั้ งนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะ
ผลกัดนัการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารไดค้าดการณ์ไว้ พิจารณาและประเมินดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่าย
บริหารเก่ียวกับราคาท่ีคาดว่าจะขายในอนาคต  ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วน ามา
เปรียบเทียบกบัราคาขายในปัจจุบนั  สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญและพิจารณา
ความรู้ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญและความอิสระ เพื่อดูความสมเหตุสมผลเก่ียวกบัสมมติฐานและขอ้มูลส าคญัท่ีใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 

 การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งนิประกนัและเงนิจ่ายล่วงหน้า 

บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงินมดัจ าโครงการและเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน จ านวน 81 ลา้นบาทและบริษทั

ยอ่ยไดบ้นัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นจ านวน 19 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินในงบการเงินรวม 100 ลา้นบาท ซ่ึงการประมาณ

การค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตอ้งอาศยั ขอ้สมมติฐานหลายประการ ดงันั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

อยา่งสูงในการพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวส าหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหา

ในการจ่ายคืนเงินมดัจ า การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวมีนัยส าคญั เน่ืองจาก เป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคญั 

ดงันั้นอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี  โดยผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินและ

ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ 

และไดป้ระเมินขอ้สมมติฐานและวธีิการท่ีบริษทัฯใชใ้นการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยการ ท าความ

เขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์

ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้  วิเคราะห์ขอ้มูลระยะเวลาคา้งช าระและ

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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การเคล่ือนไหวของลูกหน้ีการคา้เพ่ือระบุถึงกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการรับเงินท่ีชา้กว่าปกติ  สอบทานรายการ      

การรับช าระหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  พิจารณาลูกหน้ีการคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายและผิดนดัในขอ้ตกลง

และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งจดหมายขอความเห็นจากทนายความท่ีรับผิดชอบฟ้องลูกหน้ีรายดงักล่าวและ

วเิคราะห์ถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนจากลูกหน้ี 

การซ้ือกจิการพลงังานแสงอาทติย์ 

ในปี  2560 บริษทัฯไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์เป็นโครงการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนท่ี
จ่ายซ้ือจ านวน 74.15 ลา้นบาทโดยการซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวบริษทัฯถือเป็นการซ้ือกิจการเน่ืองจากบริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดด้ าเนินกิจการพลงังานแสงอาทิตยต์่อพร้อมสิทธ์ิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคาท่ีมีกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการรับโอนกิจการดงักล่าวมีเงินจ่ายซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้า
จ านวน 149,910.41 บาท บริษทัฯไดแ้สดงเป็นตน้ทุนของสินทรัพยห์ลกัของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตยผ์ูบ้ริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผลถึงการซ้ือทรัพยสิ์นดังกล่าวว่ามีเน้ือหาส าคญัว่าเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นหรือซ้ือธุรกิจและ       
เร่ืองดังกล่าวมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานในธุรกิจใหม่ส าหรับกลุ่มกิจการ โดยผูส้อบบญัชีได้ให้ความเช่ือมัน่ 
เก่ียวกบัความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีของซ้ือกิจการโดย  ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์น้ือหาส าคญัในการซ้ือ
กิจการและหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบหลกัฐานส าคญัในการซ้ือทรัพยสิ์นการโอนสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
ประเมินดุลยพินิจส าคญัในการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังาน  ตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีไดม้ากบั
รายงานการประเมินราคาของผูป้ระเมินอิสระ  สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญ   
เพ่ือดูความสมเหตุสมผลเก่ียวกบัสมมติฐานและขอ้มูลส าคญัท่ีใชป้ระกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
และตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561  แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงนิมดีงันี ้

การซ้ือธุรกจิพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
 

ในปี 2561 บริษทัย่อยไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์เป็นโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นธุรกิจกลุ่มพลงังาน

จากกลุ่มกิจการหลายรายซ่ึงมีความแตกต่างจากธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากการ

ซ้ือกิจการดงักล่าวส่งผลใหมู้ลค่าสินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึน จ านวน  591.07 ลา้นบาท ซ่ึงการบนัทึก

บัญชีซ้ือกิจการดังกล่าวมีความแตกต่างจากเดิมและมีความซับซ้อนในเร่ืองของสัญญาภาระผูกพันและ            

ขอ้กฎหมายต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว

และตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสมเหตุผลเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าววา่มีเน้ือหาส าคญัวา่เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น

หรือซ้ือธุรกิจและเร่ืองดงักล่าวมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานในธุรกิจใหม่ส าหรับกลุ่มกิจการท าให้กลุ่ม

บริษทัตอ้งท าการประเมินหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ผูต้รวจสอบจึงพิจารณาว่าการบนัทึก

บญัชีเก่ียวกบัการซ้ือกิจการเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
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การรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจ านวน 40.57        
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนอย่างเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจพลงังานตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน 
โดยการรับรู้รายไดด้งักล่าวเป็นไปตามเงือนไขและสัญญาท่ีท ากบัคู่สัญญาหลายราย ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีเง่ือนไขขอ้ผูกพนัหลายอย่าง ผูส้อบบญัชีมีขอ้คิดเห็นว่าผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ ตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการพิจารณาถึงการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง  
รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   
- แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข 
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(ข) 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
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           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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14. การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
  14.1  ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ) ช่ือเดิม 
บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองเล่น
อิเลคทรอนิคส์ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ โตะ๊พลู และโตะ๊ฟตุบอล เป็นตน้ ซ่ึงมียอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภณัฑ์เพ่ือความบนัเทิง รวมทั้งกระแสทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปี 2555 
บริษทัจึงไดเ้ร่ิมมีการปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยมีการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมี
โครงการ คอนโดมิเนียม ในจงัหวดัมหาสารคาม ช่ือ ร็อคเซียคอนโด จ านวน 4 อาคาร เร่ิมโอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีสนใจตั้งแต่ปี 2559                  
แต่เน่ืองจากท่ีผา่นมามีความล่าชา้ในการจ าหน่ายท าใหบ้ริษทัปรับเปล่ียนอาคารบางส่วนเป็นใหเ้ช่า  เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งโครงการ
ใกล้กับสถาบันการศึกษาซ่ึงได้รับการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี ภายหลังจากเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560        
ปัจจุบนัมีลูกคา้เช่าอยูม่ากกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนหอ้งเช่า 

บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบกิจการ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นบริษทัย่อยของบริษทั และ
พฒันาโปรแกรมเพื่อสนบัสนุน เคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทั  แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการท า
ธุรกิจของบริษทั ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ปัจจุบนัไดจ้ดเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ตั้งแต่
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และจดช าระบญัชีวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ในปี 2555 บริษทั มีการจดัตั้งบริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั ช่ือเดิม บริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบ
กิจการรับจ้างจัดงานทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ี จัดคอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แต่เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้ น ท าให้ผล
ประกอบการของบริษทัย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ ปี 2561 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้
สนใจแลว้ตามมติท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี  11/2561 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 

ในปี 2558 บริษทั มีการจดัตั้ง บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ประกอบกิจการเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และพลงังาน
ทดแทน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาและวางแผนการด าเนินธุรกิจ  

ในปี 2559 บริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภท 
คอนโดมิเนียม ช่ือโครงการ ออริจินส์ บางมด – พระราม 2  ปัจจุบนัโครงการแลว้เสร็จและอยู่ระหว่างการโอนให้แก่ผูซ้ื้อ           
ซ่ึงมียอดโอนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 313 หอ้ง จาก ทั้งหมด 371 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของจ านวนหอ้งทั้งหมด 

ในปี 2560 บริษทัได้เขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า        
โดยท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 25 ปี ( ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2581 ) 

ในปี 2561 บริษทัไดรั้บโอนสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั และเร่ิมรับรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปีน้ีบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้
ของบริษทัท่ีท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 2 แห่ง โดยในเดือน มีนาคม ไดล้งทุนในหุน้บริษทั เอส เค 
วนั เพาเวอร์ จ ากดั (“SK1”)  ซ่ึงด าเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต์
ในจังหวดัสระแกว้ และในเดือน กันยายน ได้ เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จ ากัด (“VT”) ซ่ึงด าเนินกิจการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัตใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

ในปี  2562 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จ ากดั (“JE”) ใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้ง
กบับริษทั มีผลให้ JE หมดสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั
(“SK1”)ร้อยละ 19.60 ของทุนจดทะเบียน มีผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย ถือหุน้ใน SK1 รวมเป็นร้อยละ 49 
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14.1.1 รายได้ 
 บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2562  และ 2561 จ านวน 53.06  และ 439.71 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง  386.65  ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 87.93 เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยแหล่งรายไดส้ามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ รายได้
จากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
- พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 39.91 75.22 82.29 50.83 11.63 8.95 
- พลงังานไฟฟ้า 1.42 2.68 40.57 25.06 89.38 68.79 
รายไดจ้ากการบริการ       
-รายไดจ้ากการให้เช่าห้องพกัรายเดือน 4.67 8.80 8.73 5.39 8.93 6.87 
-รายไดจ้ากการบริการอ่ืน     5.67 4.36 

รายการ ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดอ่ื้น 7.06 13.30 30.30 18.72 14.33 11.03 
รวมรายได ้ 439.70 100.00 161.89 100.00 129.94 100.00 

 
หมายเหตุ     รายไดอ่ื้น เช่น รายไดบ้ริการอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และ

การกลบัรายการหน้ีสูญโอนกลบั  เป็นตน้ 

รายได้จากการขาย แบ่งเป็น 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย อสังหาริมทรัพย ์จ านวน 39.91ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 387.62  ลา้น
บาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 427.53 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 90.66 ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากลูกคา้
ส่วนใหญ่ไม่ผา่นการพิจารณาจากสถาบนัการเงินท าใหมี้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิลดลง 

ในปี  2561  บริษทัมีรายไดอ้สงัหาริมทรัพย ์จ านวน 82.29  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 42.38 ลา้นบาทเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 39.91 ลา้นบาท    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 106.19  ของรายไดปี้ก่อน   เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยสู์งข้ึนเน่ืองจากการปรับกลยทุธในการจ าหน่ายโครงการ 

ในปี  2562  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 11.63 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 70.66  ลา้นบาทเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 82.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 ก่อน เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ผา่นการพิจารณา
จากสถาบนัการเงินท าใหมี้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิลดลง  
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รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 

ในปี  2560  บริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย
บริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการการจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน เป็นจ านวน  
1.42 ลา้นบาท 

ในปี  2561  บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 40.56  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 39.14 ลา้น
บาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 1.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,756.34 ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากในปีก่อนบริษทัเพ่ิม
เร่ิมมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานช่วงปลายปี และในปีน้ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจ านวนสองแห่งโดยมีการรับรู้รายไดร้วมในช่วงเดือน เมษายน  และ  เดือน ตุลาคม ตามล าดบั 

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 89.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 48.82 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้ านวน 40.56  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 220.36 ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากปีน้ีบริษทัมีการรับรู้
รายไดต้ลอดทั้งปี รวมถึงปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีผลใหก้ารผลิตดีข้ึนไดแ้ก่ การบ ารุงรักษา และสภาพอากาศซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารผลิตไฟฟ้า
ไดก้ าลงัการผลิตท่ีสูงข้ึนจากปีก่อน 

รายได้จากการบริการ 
ในปี 2560  รายไดจ้ากการบริการ มีจ านวนทั้งส้ิน 4.67 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโดยการน า

อาคารบางส่วนของโครงการอสงัหาริมทรัพยม์าใหลู้กคา้เช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมใหลู้กคา้เช่าอยูต่ ั้งแต่เดือน เมษายน 2560 

ในปี 2561 รายไดจ้ากการบริการ มีจ านวนทั้งส้ิน 8.73 ลา้นบาทสูงข้ึนกวา่ปีก่อนจ านวน 4.06 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนมีรายไดจ้ านวน 4.67  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.94 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการน าอาคารโครงการใน จ. มหาสารคาม มา
ปรับปรุงเป็นอาคารใหเ้ช่าโดยปัจจุบนัมีลูกคา้เช่าอยูม่ากกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนหอ้งเช่าท่ีเปิดใหบ้ริการ  

ในปี  2562 รายไดจ้ากการบริการ มีจ านวนทั้งส้ิน 14.60 ลา้นบาทสูงข้ึนกวา่ปีก่อนจ านวน 5.87 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนมีรายไดจ้ านวน 8.73  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.24 โดยเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งพกั ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารงาน 
เป็นตน้ 

 รายได้อ่ืน 
 รายได้อ่ืนของบริษทั ได้แก่ รายได้บริการอ่ืน รายได้ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน และการกลบัรายการหน้ีสูญโอนกลบั  เป็นตน้ 

ในปี 2560 บริษทัมีรายได้อ่ืนซ่ึงได้แก่  ดอกเบ้ียรับ ส่วนต่างเน่ืองจากการยกเลิกสัญญา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ         
เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงินจ านวน 3.95 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน การโอนกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุน และก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนจ านวน 19 ลา้นบาท  ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 2.12 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับจ านวน 3.61          
ลา้นบาท 
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ในปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน การโอนกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุน  และการโอนกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ  เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนจ านวน 4.85 ลา้นบาท  การโอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 0.14 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับจ านวน 5.02  ลา้นบาท 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ตน้ทุนจากการขาย 34.59 62.06   8.75 
รายไดจ้ากการขาย 39.91 82.29 11.63 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 86.67 75.42   75.24 

 

ตน้ทุนขายของบริษทัประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  

ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 34.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบั
ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ในระหว่างปีบริษทัได้มีการกลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย จ านวน 5.28 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนนโยบายในการจ าหน่ายหอ้งชุดเป็นการน าหอ้งชุดบางส่วน
ใหลู้กคา้เช่า 

ปี  2561 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 62.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัไดมี้การปรับแผนการขายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการ 

ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 8.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบั
ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน และในปี 2561 เน่ือจากสภาวะเศรษฐกิจท าใหลู้กคา้ชะลอการซ้ือ และลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการ
พิจารณาจากสถาบนัการเงิน 

ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า        (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ตน้ทุนจากการขาย 0.42 19.09 40.83 
รายไดจ้ากการขาย 1.42 40.57 89.38 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 29.58 47.05 45.68 

 
ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้าประกอบดว้ย ค่าแรงทางตรง ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 ปี 2560 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจ านวน 0.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของรายไดจ้ากการ
ขาย ซ่ึงเป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 0.32 ลา้นบาท 
 ปี 2561 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจ านวน 19.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47.05 ของรายไดจ้ากการ
ขาย ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บ ารุงรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า     
เงินสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 

 ปี 2562 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจ านวน 40.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.68 ของรายไดจ้ากการ
ขาย ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บ ารุงรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า     
เงินสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 
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 ต้นทุนค่าเช่าและบริการ        (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 4.97 9.67 10.05 
รายไดจ้ากการบริการ 4.67 8.73 14.59 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการบริการ (ร้อยละ) 106.42 110.77 68.88 

 
ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการจ านวน 4.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 106.42 ของรายได้จากการบริการ          

ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั เช่น ค่าเส่ือม
ราคา  ค่าจา้ง  ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ 

ปี  2561 บริษทัมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการจ านวน  9.67  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 110.77 ของรายไดจ้ากการเช่าและ
บริการ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการห้องพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั และ
ค่าใชจ่้ายในการให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของส านักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าจา้ง  ค่าบริการ      
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนคา่เช่าและบริการจ านวน 10.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของรายไดจ้ากการเช่าและบริการ
ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั และค่าใชจ่้าย
ในการให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของส านักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าจ้าง  ค่าบริการ                        
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.18 16.50  3.09 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60.19 41.01 45.07 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11.18 11.52  9.64 
   รวมค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร 76.55 69.03 57.80 
   รวมรายได ้ 53.06 161.89        129.94 
สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) 144.27 42.64 44.48 

 

ในปี 2562  2561  และ 2560  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 57.80  ลา้นบาท  69.03   ลา้นบาท และ 
จ านวน 76.55  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด เช่น ค่าจดัการดา้นการตลาด ค่า
นายหนา้ ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายในการโอน เป็นตน้โดยค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนและลดลงตาม
ยอดขายอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้า หน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์และค่าบริหารงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี      

 
                

           (หน่วย : ลา้นบาท)  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 17.34 20.70 19.64 

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร 11.18 11.58   9.64 

ค่าบริหารงานอ่ืน ๆ 20.96 13.51 13.75 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.05 4.83 11.68 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1 19.37 0.00 0.00 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์2 (5.28) 0.61 0.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 3 2.48 1.30 0.00 

รวม 66.10 52.53 54.71 

    

หมายเหตุ  1 ในปี 2560 บริษัทย่อยตั้งหนีส้งสัยจะสูญเงินมดัจ าค่าหุ้นในบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงบริษัทย่อยเป็นผู้ลงทุนจ านวน 
19  ล้านบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการทวงถาม ส่วนท่ีเหลือเป็นการปรับรายการลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นของ
บริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 บริษัทย่อยได้กลับรายการหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 19 ล้านบาทเน่ืองจาก
กรรมการบริษัทมีความเห็นให้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวเน่ืองจากมีความคืบหน้าในการได้รับโอนสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากคู่สัญญาเดิมซ่ึงท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2 ใน ปี 2560 บริษัทกลับรายการด้อยค่าต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์จ านวน 5.28 ล้านบาท เน่ืองจากการ
เปลี่ยนนโยบายจากการขายเป็นการให้เช่า ปี 2561 บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 
ร็อคเซีย จ.มหาสารคามเพ่ิมจ านวน 0.61 ล้านบาท 
3 ในปี 2561 และ 2560 บริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท  ออร่า ดรีม จ ากัดบางส่วน 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังมีผลขาดทุนการด าเนินงาน และในปี 2562 บริษัทมีการกลับรายการด้อย
ค่าเงินลงทุนจ านวน 4.58 ล้านบาท เน่ืองจากการวดัมลูค่ากิจการโดยผู้ประเมินอิสระ 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ          (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (56.51) (2.58) 4.01 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  (0.079) (0.003) 0.005 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (109.68) 0.78 9.57 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) (8.34) (0.37) 0.53 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) (8.29) 0.76 2.19 

 ปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 56.51 ลา้นบาท จ านวน 2.58 ลา้นบาท และ ก าไรสุทธิจ านวน 
4.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นการขาดทุนท่ีลดลงตามล าดบั 

ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 49.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.78  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัไดมี้
นโยบายในการน าอาคารชุดบางส่วนเปิดใหลู้กคา้เช่า และมีการปรับปรุงกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุนเน่ืองจากเกิดรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง และในช่วงปลายปี 2560 บริษทัไดเ้ร่ิมลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ท าให้
เกิดรายไดอี้กทางหน่ึง รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีลดลงจากปีก่อนโดยค่าใชจ่้ายในการขายลดลงร้อยละ 75.10 และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงร้อยละ 55.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
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ในปี 2561 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 53.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  95.43 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากระหวา่ง     
ปีบริษทัยอ่ยของบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในธุรกิจพลงังานจ านวน 10 เมกกะวตัต ์และบริษทัยอ่ยอีกแห่งมีรายไดจ้ากการโอนห้องชุด
เพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลดลงจากปีก่อนโดยค่าใชจ่้ายบริหารลดลงร้อยละ 25.33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ในปี  2562 บริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 6.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 255.43 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนในธุรกิจพลงังาน และธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ โดยรายไดใ้นธุรกิจพลงังานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 120.33 และรายได้
ในธุรกิจบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.16 เท่ือเทียบกบัปีก่อน 

ในปี 2557 บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริการและ
พฒันาระบบโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่นสันทนาการนั้นไดมี้การหยุดการประกอบกิจการเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัฯมีกลุ่มลูกคา้เดียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ โดยให้บริการเก่ียวกบัการ
ดูแล ซ่อมแซม และพฒันาระบบโปรแกรมของเคร่ืองเล่นสนัทนาการท่ีบริษทัฯจ าหน่ายนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการวางแผนในการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ โดยฝ่ายบริหารก าลงัพิจารณาเก่ียวกบัแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 ส่วนบริษทัย่อยอีกแห่งคือ บริษทั กรีน พลสั แอทเซส จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั บูสท์พลสั จ ากดั) เดิมประกอบกิจการ 
รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด แต่จากสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขนัของตลาด และสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ท่ีผ่านมาท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว      
ไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และในปี 2561 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีแก่บุคคลซ่ึงไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการในเดือน ธนัวาคม 

 ในปี 2558 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท        
ทุนช าระแลว้ จ านวน 20,000,000 บาท เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลงังาน
ทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, พลงังานน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตน ้ ามนั
ก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าให้บริษทัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีมากข้ึน ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ในปี 2557 และ 2558 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระหวา่งการวางแผนการด าเนินงาน
และการลงทุน ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพิจารณาถึงความเส่ียงในการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมีความสามารถในการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง โดยระหวา่งไตรมาสสุดทา้ยบริษทัฯไดเ้ร่ิมมีการรับรู้
รายไดจ้ากการด าเนินงานในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และยงัคงมีแผนการลงทุนในบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2559 เพ่ือให้
เกิดการรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

 ในปี 2559 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (Orin Property Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียน 150,000,000 
บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นบาท) โดยซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นของบริษทัในราคา 160 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2559 โดยบริษทัดงักล่าวไดมี้การด าเนินธุรกิจในสายงานพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ช่ือ โครงการ คอนโดออริจินท ์บางมด 
พระราม 2 ซ่ึงไดมี้การเปิดให้ลูกคา้ท่ีสนใจจองโครงการตั้งแต่ปี 2557 และเร่ิมโอนให้แก่ลูกคา้ในปี 2559 โดยเร่ิมโอนให้แก่
ลูกคา้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ปัจจุบนัมีการโอนหอ้งใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ประมาณร้อยละ 73.85 ของจ านวนห้องทั้งหมดซ่ึงคาดวา่
จะสามารถจ าหน่ายหอ้งทั้งหมดไดภ้ายในปี 2561  
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 ระหว่างปี 2559 บริษทั เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด ได้จดเลิกบริษทั กับกรมธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี           
27 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายในการด าเนินงานในธุรกิจของบริษทัอีกต่อไป นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เร่ิมประกอบกิจการผูบ้ริหารของบริษทัจึงมีมติให้เลิกกิจการ ปัจจุบันจดช าระบัญชี
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2560 

 ระหวา่งปี 2560 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั โดยซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นราย
เดิมในราคา  14.50 ลา้นบาท โดยบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่หน่วยงาน
ราชการ โดยเป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 25 ปี (ส้ินสุดสัญญาปี 2581)  โดยบริษทัเร่ิมบริหารงานในบริษทั
ดงักล่าวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  

 ระหวา่งปี 2561 บริษทั เอ.ซี.ดี. เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั 2 แห่ง ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตรวม 10 เมกกะวตัต ์โดยลงทุนซ้ือหุน้สามญัในบริษทั เอสเค 
วนั เพาเวอร์ จ ากดั เป็นจ านวน 30.40 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจ านวน 294,000 หุ้น (ร้อยละ 29.40 ของทุนจด
ทะเบียน) และลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั เป็นจ านวน 61.75 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว
จ านวน 367,497 หุน้ (ร้อยละ 49  ของทุนจดทะเบียน) 

 ระหวา่งปี 2562  บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตรวม 10 เมกกะวตัต์ โดยลงทุนซ้ือหุ้นในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ เป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัดงักล่าวจ านวน 196,000 หุน้ (ร้อยละ 19.60) ของทุนจดทะเบียนจากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

สินทรัพย์ 
 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน  1,079.70 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 
1,130.78 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี  2562 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 174  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 905.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของสินทรัพย์รวม เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี  2561                   
ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน 230.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.41 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 900.03 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.59 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลงจ านวน 51.08  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของสินทรัพย์
รวมปีก่อน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เกิดจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปีจ านวน 36.78 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี  2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,130.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 
667.75 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี 2561 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 230.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.41 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 900.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.59 ของสินทรัพย์รวม เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี  2560                   
ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน 437.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 230.50 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมของบริษทัเพ่ิมข้ึนจ านวน 463.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.34             
ของสินทรัพยร์วมปีก่อน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เน่ืองจากระหว่างปี บริษทัย่อยมีการเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม
จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยมี์มูลค่าโครงการรวมประมาณ 580      
ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี  2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 667.75 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 
734.40 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี 2560 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 437.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 230.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของสินทรัพย์รวม เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559                     
ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวยีน 653.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 80.72 ลา้นบาท คิด
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เป็นร้อยละ 10.99  ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลงจ านวน 66.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของสินทรัพย์
รวมปีก่อน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เน่ืองจากระหวา่งปี บริษทัยอ่ยมีการพิจารณาตั้งดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ตามสัญญาซ้ือ
ขายหุน้จ านวน 19 ลา้นบาท และบนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 20.01 ลา้นบาทส่งผลใหท้รัพยสิ์นรวมมีมูลค่าลดลง  

เงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนซ่ึงบริษทัน าไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้นไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่ ตราสาร 
เงินฝากประจ า เป็นตน้โดยบริษทัไดมี้การลงทุนประเภทเงินลงทุนชัว่คราวดงัน้ี 
 ในปี 2562 บริษทัไม่มีเงินลงทุนชัว่คราว  
 ในปี 2561 บริษทัไม่มีเงินลงทุนชัว่คราว 
 ในปี 2560 บริษทัไม่มีเงินลงทุนชัว่คราว  

ลกูหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี  2562 มีจ านวน 9.90 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนทั้งจ านวน โดยลดลงจาก        
ปี 2561 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 17.69  เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนทั้งจ านวน  เป็นจ านวน 7.79 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหน้ีจาก
การจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 6.19 ลา้นบาท และลูกคา้จากการขายและบริการอ่ืน จ านวน 3.71  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บช าระ
ค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2561 มีจ านวน 17.39 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนทั้งจ านวน โดยเพ่ิมข้ึนจาก       
ปี 2560 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 3.03  เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการทั้งจ านวน  เป็นจ านวน 14.36 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหน้ีจากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 15.25 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ท่ีเป็นคู่สญัญา  

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2560 มีจ านวน 3.03 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนทั้งจ านวน โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 2.39  เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการทั้งจ านวน  เป็นจ านวน 0.64 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีบริษทั
ได้ลงทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทซ้ือขายและมีการรับช าระเงินภายหลงัจากการส่งมอบสินคา้ ซ่ึงลูกคา้เป็น
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือจึงเช่ือไดว้า่จะปราศจากความเส่ียงในการคา้งช าระหรือเป็นหน้ีสูญ 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการอ่ืน เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี   (หน่วย : ลา้นบาท) 
อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3.03 9.04 17.39 36.77 7.79 19.63 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - - -  
3 – 6 เดือน - - - - -  
6 – 12 เดือน - - - - -  
เกิน 12 เดือน 30.49 90.96 29.91 63.23 31.88 80.36 
รวม 33.52 100.00 47.30 100.00 39.67 100.00 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30.49)  (29.91)     (29.77)  
รวม 3.03  17.39  9.90  
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ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี  (หน่วย : ลา้นบาท) 
อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0.18 - - - - - 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - - - - 
3 – 6 เดือน - - - - - - 
6 – 12 เดือน - - - - - - 
เกิน 12 เดือน - - - - - - 
รวม 0.18 100.00 - - - - 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  
รวม 0.18  -  -  

 
การพจิารณาตั้งส ารองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 

บริษทัมีนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บหน้ี
และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่อาจเกิดความไม่แน่นอน
ในการเรียกช าระหน้ี ผูบ้ริหารจะมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนเท่ากบัมูลค่าลูกหน้ีคงคา้งทนัที  
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายตดัหน้ีสูญตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตดัหน้ีสูญ บริษทัจะตอ้งติดตาม
ทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควร มีหลกัฐานการติดตามทวงถาม และยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี โดยปรากฏวา่ 

 1) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่สาบสูญไปและไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 
 2) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้ งหมดของลูกหน้ีก่อนเป็นจ านวน
มากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี นอกจากน้ี บริษทัอาจตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากการด าเนินการโดยฟ้องร้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือคดี
ลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้ 

ปี 2562 บริษทัไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิม แต่มีการโอนกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 0.14  ลา้น
บาทของหน้ีสินซ่ึงไดรั้บโอนจากบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัเคยถือหุ้นและจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนในปี 2561 เน่ืองจากขาดสภาพ
คล่องและไม่ไดด้ าเนินงาน 

ปี 2561 บริษทัไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม แต่มีการโอนกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 41 .11 
ลา้นบาทของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวขาดสภาพคล่องและไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี
เป็นเวลานาน บริษทัจึงไดมี้การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ และในบริษทัยอ่ย
ไดมี้การโอนกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเงินมดัจ าจ านวน 19 ลา้นบาทเน่ืองจากการเขา้ลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึง 

 ปี 2560 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 30.49 ลา้นบาทลดลงจากปี 2559 มีค่าเผื่อหน้ีจ านวน 43.86      
ลา้นบาทลดลง ร้อยละ 30.48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปีบริษทัไดมี้การตดัรายการลูกหน้ีเน่ืองจากส้ินสุดคดีความ 

 ปี 2559 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 43.86  ลา้นบาทลดลงจากปี 2558 มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
จ านวน 44.00 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.32  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 

 ปี 2558 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 44 ลา้นลดลงจากปี 2557 มีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 55.63 
ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.90  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปี 2558 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศราย
หน่ึงตามค าสั่งศาลซ่ึงบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวในปี 2555 ท าให้ค่าเผื่อหน้ีซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหค้่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีมูลค่าลดลง 
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เงินประกนัเพือ่ศึกษาโครงการ 
 ในปี  2562 บริษทัไม่มีการจ่ายเงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการเพ่ิมเติม 
 ในปี  2561 บริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาโอนกลบัรายการค่าเพ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินประกนัการศึกษาโครงการเน่ืองจากกรรม
กรรมการบริษทัมีมติท่ีประชุมคร้ังท่ี  3/2561 ใหบ้ริษทัยอ่ยเขา้ลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินประกนัการศึกษา
โครงการตั้งแต่ปี  2560 

ในปี  2560 บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินมดัจ าค่าหุน้เพ่ือศึกษาโครงการพลงังานไฟฟ้าแห่งหน่ึง ต่อมาไดมี้การยกเลิกการ
ลงทุนในโครงการดงักล่าวตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินมดัจ าทั้งหมด
เน่ืองจากอยูใ่นขั้นตอนการเรียกช าระเงินคืนจากผูข้าย 
ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย เป็นมูลค่าการพฒันาโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม และ โครงการ ออริจินส์ 
บางมด พระราม 2โดยแสดงมูลค่าคงเหลือของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ียงัไม่ไดโ้อนใหแ้ก่ลูกคา้ 

 ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายของบริษทัในปี  2562  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 102.59 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2561 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ านวน 111.33 ล้านบาท ลดลง 8.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของต้นทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดบริษทัย่อยมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนจึงได้ตดัตน้ทุนพฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขาย  

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายของบริษทัในปี 2561 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 111.33 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2560 ท่ี มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ านวน 211.82 ล้านบาท ลดลง 100.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.44 ของต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดบริษทัยอ่ยมีการโอนหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และบริษทัไดน้ าห้องชุดของ
โครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม ใหลู้กคา้เช่าเพ่ิมอีก 1 อาคาร เน่ืองจากลูกคา้ใหค้วามสนใจเช่าหอ้งชุดของโครงการเป็นจ านวน
มาก  บริษทัจึงไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี 2560 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 211.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2559 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ านวน 324.15 ล้านบาท ลดลง 112.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของต้นทุนพฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายโดยการน าหอ้งชุดบางส่วนของโครงการ ร็อคเซีย 
จ.มหาสารคาม ให้เช่าแก่ลูกคา้ท่ีสนใจ บริษทัจึงไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2562  มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 599.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561           
ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 643.90  ลา้นบาท เป็นจ านวน 44.56 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอนรายการท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 15.01 ลา้นบาท  บนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี 
จ านวน  29.40 ลา้นบาท 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2561  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 643.90 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 120.61 ลา้นบาท เป็นจ านวน 523.29 ลา้นบาท เน่ืองจากระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในบริษทั
ยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งซ่ึงมีมูลค่า ท่ีดิน อาคารละอุปกรณ์ ตามบญัชี จ านวน 516.63 ลา้นบาท  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2560  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 120.61 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 43.36 ลา้นบาท เป็นจ านวน 77.25 ลา้นบาท เน่ืองจากระหวา่งปีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงซ่ึงมีมูลค่า ท่ีดิน อาคารละอุปกรณ์ ตามบญัชี จ านวน 40.33 ลา้นบาท และบริษทัมีการซ้ือ ท่ีดินและอาคาร มูลค่ารวม 19    
ลา้นบาท ใน จ.ลพบุรี 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทในปี 2559 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 43.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558               
ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 51.53 ลา้นบาท เป็นจ านวน  8.17 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัจ าหน่ายยานพาหนะตามสัญญาเช่า
ซ้ือในปี 2558 เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน 
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นทรัพยสิ์นบางส่วนของโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม ซ่ึงบริษทัได้เปล่ียน
นโยบายโดยการน าหอ้งชุดบางส่วนใหลู้กคา้ท่ีสนใจเช่า ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 เป็นตน้มา 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัในปี 2562 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 121.84  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอน
รายการท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรีเขา้มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2561 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 110.68 ลา้นบาท เกิดจากการโอนตน้ทุน
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นการใหเ้ช่า 
 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2560 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 75.54 ลา้นบาท เกิดจากการโอน ตน้ทุน
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นการใหเ้ช่า 
 เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจ ากดัในการใช้ 
 ในปี 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมจ านวน 2 แห่งของบริษทัได้วางเงินฝากประจ ากับธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 6.66          
ลา้นบาท และ 1.38 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวน 210 ลา้นบาทและ 45 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทั     
ท่ี 1 มีก าหนดช าระ 143 งวด อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 4.75  ลา้นบาท และบริษทัท่ี 2 ไดรั้บวงเงินกูย้ืมจ านวน 180 ลา้น
บาทในอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 4.10 ปัจจุบนัเบิกเงินกูย้มืแลว้ 45 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงของบริษทัไดว้างเงินฝากประจ ากบัธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 1.71 ลา้นบาทเพ่ือ
ค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวน 210 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระ 143 งวด อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยู่ท่ีร้อยละ 4.75         
ลา้นบาท 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
ตารางมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 2561 และ 2562 

 
บริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 29,999,960.00 - - 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 34,999,960.00 85,999,960.00 85,999,960.00 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 160,000,000.00 135,000,000.00 55,000,000.00 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 14,499,800.00 14,499,800.00 - 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั1 - 30,400,000.00 53,561,644.00 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั2 - 61,749,700.00 61,749,700.00 

รวม 239,499,720.00 327,649,460.00 256,311,304.00 

หมายเหต ุ:1.บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

 2บริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นโดยบริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ในปี 2552 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พฒันาเวบ็ไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสายโทรศพัท ์
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เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดในระหวา่งปี 2556 
เพ่ือพฒันาระบบโปรแกรมส าหรับใชใ้นเคร่ืองเล่นสนัทนาการ 

 ในปี 2555 บริษทัฯลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ระหว่างปี 2556 บริษทัเพ่ิมเงินลงทุนในหุ้นสามญั โดยเพ่ิม
มูลค่าหุน้จาก หุน้ละ 6 บาท เป็น หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 12.00 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 30 
ลา้นบาท 

 ในปี 2558 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท(ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงระหวา่งปีบริษทัเพ่ิมเงินลงทุนเป็นหุน้สามญัจ านวน 1.9 ลา้น
หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 19.00 ลา้นบาทบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนซ่ึงคาดการณ์ว่าในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะ
ลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
มากข้ึน 

 ในปี 2559 บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 0.15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้
ละ 1,066.67 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 160 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยมี์โครงการท่ีด าเนินงานอยูไ่ดแ้ก่ โครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2  เป็นอาคารชุดจ านวน 371 หอ้ง ณ วนัท่ี
บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญั โครงการมีความคืบหนา้ในการก่อสร้าง 100% และพร้อมโอนให้แก่ลูกคา้ไดท้นัที ในระหวา่งปี 2559 มี
การโอนขายใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ร้อยละ 67.65 ของโครงการ 

 ในระหวา่งปี 2559 บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และช าระบญัชีแลว้เสร็จในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.145 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 14.49 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดังกล่าวประกอบธุรกิจพลงังาน
ทดแทน ปัจจุบนัมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25 
ปี ( ส้ินสุดสญัญา 30 ธนัวาคม 2581 ) 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไดล้งทุนในบริษทัเอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญั
จ านวน 0.294 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 103.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 30.40 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 29.40)  และ ลงทุนในบริษทั 
เวนตุส โซลาร์ จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 0.367 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 168.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 61.75 ลา้นบาท 
(ถือหุ้นร้อยละ 49)  ซ่ึงทั้ งสองบริษทัประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25  ปี  ส้ินสุดสัญญา ณ 30 ธนัวาคม  2584 และ 28 เมษายน 
2585 ตามล าดบั  

 ในระหวา่งปี 2562 บริษทั ไดล้งทุนในบริษทัเอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.196 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 118.17 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 23.16 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 19.60)   
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
               ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 116.66 
บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

เก่ียวเน่ืองมาจากกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย ไดร่้วมลงทุนกบักรรมการของบริษทั 
ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั แลว้ต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขอ้พิพาทกนั ท าให้บริษทัไม่ไดรั้บงบการเงินของบริษทัท่ีลงทุนไว้
ตั้งแต่ปี 2550 ดงันั้น เพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงิน
รวมไดแ้สดงเงินลงทุนดงักล่าวในมูลค่าตามบญัชีท่ีเคยบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทับนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงต่อมาบริษทัไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากบริษทัไม่มี
อ านาจควบคุมหรืออิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในบริษทัดงักล่าว 

ในปี 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถประเมินผลขาดทุนท่ี
อาจเกิดข้ึนจากเงินลงทุนดงักล่าวได ้

ในเดือนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีขอ้พิพาทยงัไม่สามารถไดข้อ้ยติุ ประกอบกบับริษทัภูเก็ต เพนนินซูล่า 
จ ากดั มีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่
โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บริษทับนัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ลา้น
บาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในเดือนธนัวาคม 2559 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงั
ไม่ไดข้อ้ยติุ 

ในปี 2559 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีขาดทุนจากการด าเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 9.14 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้น
ใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในปี 2560 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนจากการด าเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2.48 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้น
ใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในปี  2561 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีขาดทุนจากการด าเนินงานและขาดทุนสะสมยกมาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึกคา่เผื่อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 1.30 ลา้นบาท เพ่ือสะทอ้นให้เห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

ในปี  2562 บริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 
จ านวน 4.85 ลา้นบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ระเมินอิสระ 
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ทีด่นิรอการพฒันา/ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 
ในปี 2560 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 

โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 64.52 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ 
ออริจินส์คอนโด บางมด พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นตน้ทุน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวน 142.46  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

         (หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตน้ทุนการพฒันาครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560      324.15 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี            0.54 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                     (34.58) 
ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่า       (97.56) 
กลบัรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า          5.27 
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสินทรัพยใ์หเ้ช่า        14.00 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560     211.82 
 

 ในปี 2561 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 
โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 24.21 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และโครงการ 
ออริจินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวน 87.12  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
          (หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2561       211.82 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี                 0.14 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                       (61.45) 
ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่า        (48.50) 
กลบัรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า                   - 
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสินทรัพยใ์หเ้ช่า           9.31 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561      111.33     
 

ในปี 2562 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 
โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 23.03 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และโครงการ 
ออริจินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวน 79.56  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
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          (หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2561       111.33 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี                 0.00 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                         (8.78) 
ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่า                 0.00 
กลบัรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า                 0.00 
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสินทรัพยใ์หเ้ช่า            0.00    
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561        102.59 
 
สินทรัพย์ท่ีไม่มตีัวตน 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 0.02 ลา้น
บาท และ 0.05 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเน่ืองมาจากครบก าหนดอายกุารใชง้าน 

ในปี  2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้ารอตดั
บญัชี ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 35.73 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เน่ืองมาจากในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

ในปี  2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้ารอตดั
บญัชี ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 34.48 ลา้นบาท และ 35.73 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เน่ืองมาจากครบก าหนดอายกุารใชง้าน 

สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน 

ส าหรับปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นลบจ านวน 32.81  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจากปี 2559       
ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 249.40  ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็น
ลบ 1.56 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นบวก 10.44 เท่า บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 213.06 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 18.65 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 2.22 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมี
ความสามารถในการช าระหน้ี และด าเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 10.83  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจากปี 2560       
ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นลบจ านวน 32.81  ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็น
บวก 0.24 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 1.56 เท่า บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 53.56 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 271.09 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 5.64 เท่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทั
ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ี และด าเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 43.17  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจากปี 2561       
ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 10.83  ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็น
บวก 0.72 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นบวก 0.24  เท่า บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 9.30 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 230.62 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 4.60  เท่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทั
ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ี และด าเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

1. หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวม 18.65 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 จ านวน 10.14 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการช าระเงินกูย้มืจ านวน 5 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นการช าระหน้ีตามปกติ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 271.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 จ านวน 252.44 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหวา่งปีบริษทัมีการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 40 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินจ านวน 204.60 ลา้นบาท และเงินกูย้มือ่ืนๆ จ านวน 22.80 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวม 230.62 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จ านวน 40.47 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามสญัญากูย้มืเงินตามปกติ 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับส้ินปี 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 649.10 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น

จ านวน 705.61 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 56.51 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ติดลบเป็นร้อยละ 8.34 ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการท่ีขาดทุนลดลงประมาณร้อยละ 46.78  

ส าหรับส้ินปี 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 859.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น
จ านวน 649.10 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน 210.59 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นติดลบเป็นร้อยละ 0.37 ซ่ึงลดลง
จากปีก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการท่ีขาดทุนลดลงประมาณร้อยละ 95.43 เน่ืองจากในปีบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละพลงังานทดแทน 

ส าหรับส้ินปี 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 849.07  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น
จ านวน 859.69 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 10.62 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ติดเป็นร้อยละ  0.53  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการท่ีมีก าไรเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 255.43 เน่ืองจากในปีบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากธุรกิจ
พลงังานทดแทนและธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 ส าหรับปี 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามสญัญาบริการต่าง ๆ 1.45 ลา้นบาท
ซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ   
 ส าหรับปี 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตาม สัญญาเช่า และสัญญาบริการ     
ต่าง ๆ 9.50 ลา้นบาทซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ   

 ส าหรับปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตาม สัญญาเช่าและ
สญัญาบริการต่าง ๆ 99.20 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

3. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานในอนาคต 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั มหาชน จดัท าบทวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและความจ าเป็น
ของการปรับตวัให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงหรือความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาโดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตอนัใกลข้องบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัดงัน้ี 
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1. ส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ี

ลดลง ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีความเขม้งวดในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอด

จ าหน่ายในโครงการท่ีบริษทัลงทุน ท าให้ยอดขายโครงการชะลอตวั และยงัส่งผลใหบ้ริษทัเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลบ ารุงรักษา

โครงการในส่วนท่ียงัเหลืออยู ่

2. ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเกิดจากสภาพภูมิอากาศในพ้ืน

ท่ีตั้งโครงการเน่ืองจากการผลิตตอ้งอาศยัพลงังานจากแสงอาทิตย ์สามารถผลิตไดใ้นช่วงกลางวนัเท่านั้น ไม่เหมือนพลงังาน

ทดแทนประเภทอ่ืน เช่น กงัหันลม  พลงังานน ้ าจากเข่ือน ถ่านหิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบทางกายภาพต่างๆ เช่น         

ฝุ่ น ควนัไฟ มูลนก อุปกรณ์ต่างๆ สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  ซ่ึงตอ้งมีการดูแลบ ารุงรักษาอยา่สม ่าเสมอ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั 
บริษทั* ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคล
ใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า     
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู ้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 
 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชี 
 ในการน้ี  เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว    

บริษทัไดม้อบหมายให ้นายประทีป  อนนัตโชติ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายประทีป  อนนัตโชติ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 
  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ** 
1.  นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  ประธานกรรมการ   .............................................. 
2.  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   .............................................. 
3.  พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี  รองประธานกรรมการบริษทั    .............................................. 
4.  นางภวญัญา กฤตชาติ   กรรมการ    .............................................. 
 
  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 
**ผู้รับมอบอ านาจ  นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการบริษทั   .............................................. 
   
*     ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูล้งทุน 
       ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนบริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะส่งใหส้ านกังาน 

**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
 
 



  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

GREEN                                                 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล   หนา้ท่ี 188 

 

 ทั้ งน้ี  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ . 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม            

โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับ

ผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัในกรณี

ของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 

56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจ้ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึง

ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษทัท่ีอยู่ภายใตบ้ังคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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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  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

          2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

        

          2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2533 -รองผูก้  ากบั (ท าหนา้ท่ี
ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2524 -รองสารวตัรแผนก
งบประมาณ 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

3.นายประทีป    
อนนัตโชติ 

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

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
24 ก.พ. 2560  

 
 

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

2557-2558 
2550-2556 

 
2542-2549 
2538-2541 

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

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

4.นางภวญัญา             

กฤตชาติ 

 

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 
 



                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1 

GREEN                                                                                เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี  195 
 

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 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
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ครอบครัวระหว่าง
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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 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 -  31  ธันวาคม 2562 

 
บริษทั                            บริษทัยอ่ย    

A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการบริหาร           C=ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       D = รองประธานกรรมการบริษทั     E = กรรมการบริหาร               F = กรรมการ                
G = กรรมการตรวจสอบ           H = กรรมการอิสระ  I = ผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ   :   บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ  ากดั  เป็นบริษทัลูกของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 
  บริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จ  ากดั เป็นบริษทัลูกของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
  

กรรมการและผู้บริหาร 
 
 
                                     บริษัท 
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หมายเหตุ 

1. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ A,B,E      แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 (แทนนายอภิชาติ ศิวโมกษ)์ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี D,E F F F F  แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ D,E F F F F F แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 , แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558,  แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 

4. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ C,E F F F F F แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  

5. นางภวญัญา  กฤตชาติ E,F    F  แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561  

6. นายสมควร  มูสิกอินทร์ F,G,H      แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 (แทนนายสิน  เอกวศิาล) 

7. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา F,G,H      แต่งตั้งเม่ือ 24 กรกฎาคม 2560  

8. นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) F,G,H      แต่งตั้งเม่ือ 27 เมษายน 2561(แทนนางภวญัญา  กฤตชาติ) , แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  

9.นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ F      แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ตามมติท่ีประชุม AGM/2562 

10.นายไต ้ชอง อี  (Mr.Tai Chong Yih) F F F    แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน  2559 (ออกจากกรรมการ บมจ.กรีนฯ ตามมติท่ีประชุม AGM/2562) 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล  นางสาวสุภาพร บณัฑิต 

อายุ   38 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

  คุณวุฒิทางการศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตบพิตรพิมุข     

    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการบญัชี  

ประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง 
  2561 ผูช่้วย ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน           บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  

  2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  

  2558  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั บูสทพ์ลสั จ ากดั 
  2554         ผูจ้ดัการบญัชีบริหาร บริษทั อาร์เอฟเอส จ ากดั 
   (บริษทัลูกของ คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

  2550         ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน บริษทั ทรูคอนเน็คท ์จ ากดั 

o การฝึกอบรม  
 หลกัสูตร “ประกาศนียบตัราผูต้รวจสอบภายในประเทศ” 
 การบริหารความเส่ียงขั้นพ้ืนฐาน (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
 การปฏิบติังานตรวจสอบส าหรับผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ตามท่ีบริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จ  ากดั ไดรั้บมอบหมายใหท้ าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งหมด โดยไดแ้สดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์สมมติฐาน และเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการประเมินมูลค่าในคร้ังน้ี 
และแจง้ผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพน์สินดงัต่อไปน้ี 

 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ประเภทอาคารส านักงาน 6 ชั้ น พร้อมชั้น
ดาดฟ้า จ านวน 1 หลงั 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 405 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 136629 , 136630 , 136631 และ 136632 เลขท่ีดิน  
263 , 264 ,265 และ 266 เน้ือท่ีดินรวม 0-0-80.0 ไร่ (80.0 ตารางวา) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 4 แปลง 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิอาคาร บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั มหาชน 
ภาระผกูพนั ไม่มีภาระผกูพนั 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อบนัทึกมูลค่าทางบญัชี 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/ประเมิน วนัท่ีส ารวจ 6 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 6 มกราคม 2563 
มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์น 45,000,000.- บาท (-ส่ีสิบหา้ลา้นบาทถว้น-) 

 
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0139 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 
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 โครงการอาคารชุดออริจินส์ บางมด พระราม 2 
ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวนรวม 53 ยนิูต 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น โครงการอาคารชุดออริจินส์ บางมด พระราม 2 ถนนพระราม 2         

(ทล.35) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสิทธ์ิ หนั ง สื อแส ดงก รรม สิ ท ธ์ิ ห้ อ ง ชุ ด  (อ .ช .2 ) จ  าน วน  53  ฉบับ                             

(ดูรายละเอียดหนา้เอกสารสิทธ์ิ) 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
รวมเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ 1,531.10 ตารางเมตร 
ภาระผกูพนัจ านอง ไม่มีภาระผกูพนัจ านอง 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/วนัท่ีประเมิน วนัท่ีส ารวจ 16 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 16 มกราคม 2563 
มูลค่าทรัพยสิ์น 83,468,300.- บาท (-แปดสิบสามลา้นส่ีแสนหกหม่ืนแปดพนัสามร้อย

บาทถว้น-) 
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0140 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 

 โครงการอาคารชุดตักสิลา และอาคารชุดร็อคเซีย คอนโด 

ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวนรวม 271 ยนิูต 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น โครงการอาคารชุดตกัสิลา และ อาคารชุดร็อคเซีย คอนโด อาคารเลขท่ี  

101,102,103,108 หมู่ท่ี 14 ซอยไม่มีช่ือ ถนนถีนานนท ์
เอกสารสิทธ์ิ หนั ง สื อแสดงกรรม สิท ธ์ิห้ อง ชุ ด  (อ .ช .2 ) จ  าน วน  271  ฉบับ                           

(ดูรายละเอียดหนา้เอกสารสิทธ์ิ) 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
รวมเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ 6,767.86 ตารางเมตร 
ภาระผกูพนัจ านอง ไม่มีภาระผกูพนัจ านอง 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/วนัท่ีประเมิน วนัท่ีส ารวจ 16 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 16 มกราคม 2563 
มูลค่าทรัพยสิ์น 139,600,000 .-บาท (-หน่ึงร้อยสามสิบเกา้ลา้นหกแสนบาทถว้น-) 

 
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0141 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดัลพบุรี 
ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ (โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย)์ 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 242 (ไม่ติดเลขท่ี) หมู่ท่ี  4 ซอย 22 สาย 4 ซ้าย ถนนโคกตูม -      

เขาพระ (ทล.3333) ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
เอกสารสิทธ์ิ โฉนดท่ีดินเลขท่ี  342250 เลข ท่ี ดิน 259 เน้ือท่ี ดิน 10-1-34.0 ไร่     

(4134.0 ตารางวา) 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ไม่ติดจ านองกบัสถาบนัการเงินใดๆ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดมูลค่าตลาด 
วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อบนัทึกบญัชี 
วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีส ารวจ 15 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 15 มกราคม 2563 
มูลค่าทรัพยสิ์น 56,700,000.-บาท (-หา้สิบหกลา้นเจด็แสนบาทถว้น-) 

หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0138 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดัสระแก้ว 
ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์  

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 304 หมู่ท่ี 3 แยกจาก ถนนสายบ้านแก่งสีเสียด-บ้านคลองช้าง 

ต าบลสระขวญั อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 
สามารถแบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ทรัพย์สินส่วนที ่1 ประกอบดว้ย ท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ จ  านวน 6 แปลง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 30739-30743 และ 36147 เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิ  
รวม 72-0-22.0 ไร่ (28,822.0 ตารางวา) 
ปัจจุบนัทรัพยสิ์นรวม 6 โฉนดมีการใช้ประโยชน์ภายใต้สิทธิเหนือ
พื้น ดินมีค่าตอบแทน (รอนสิทธ์ิ) โดยมีก าหนดระยะเวลา 25 ปี 
(นบัตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2561 – 10 เมษายน 2586) โดยสหกรณ์นิคม
สระแก้ว จ  ากดั เป็นผูใ้ห้สัญญา กบั บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ  ากัด 
เป็นผูรั้บสัญญา ส้ินสุดสัญญา 1 ธันวาคม 2584 อายุสัญญาคงเหลือ
ประมาณ 23 ปี 3 เดือน พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารสนบัสนุนระบบ และ
ส่วนปรับปรุงพฒันา จ านวน 9 รายการ และส่วนปรับปรุงพฒันาภายใน
โครงการ ประกอบดว้ย 
1. อาคารส านกังาน จ านวน 1 หลงั จ  านวน 1 หลงั 
2. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 หลงั 
3-9. อาคารเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (DC-AC) (1) - (7) จ  านวน 7 หลงั 
ทรัพย์สินส่วนที่ 2 ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทิตย ์(PV Solar Power System) 
จ  านวน 1 รายการ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน สหกรณ์นิคมสระแกว้ จ  ากดั 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีส ารวจ 16 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 16 มกราคม 2563 
มูลค่าทรัพยสิ์น 198,500,000 .-บาท (-หน่ึงร้อยเกา้สิบแปดลา้นหา้แสนถว้น-) 

หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0142 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดันครราชสีมา 
ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์  

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 350 หมู่ท่ี 10 ถนนสายบา้นซบัพลู-หนองหมาก (นม.2091) 

 ต  าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

(โรงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 
สามารถแบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ทรัพย์สินส่วนที ่1 ประกอบดว้ย สิทธ์ิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2 แปลง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41299 และ 71340 เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิ  
รวม 47-3-41.0 ไร่ (19,141.0 ตารางวา) 
ก าหนดระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา 1 
ธนัวาคม 2584  
อายสุัญญาคงเหลือประมาณ 21 ปี 11 เดือน 
พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารสนบัสนุนระบบ และส่วนปรับปรุงพฒันา 
จ านวน 4 รายการ ประกอบดว้ย 
1. อาคารควบคุมการท างาน จ านวน 1 หลงั 
2. อาคารกรองน ้า จ  านวน 1 หลงั 
3. อาคารป้อมยาม จ านวน 1 หลงั 
4. ส่วนปรับปรุงพฒันาภายในโครงการ 
ทรัพย์สินส่วนที่ 2 ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทิตย ์(PV Solar Power System) 
จ  านวน 7 รายการ 
***เคร่ืองจกัรจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิกบัส านักงานทะเบียนเคร่ืองจกัร
กลาง จ านวน 6 รายการ เลขทะเบียนเคร่ืองจกัร 60-214-701-0044 ถึง 
0049 และเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิฯ จ านวน 1 รายการ  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน นางชลธนธร บุญโสม 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 
วนัท่ีส ารวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีส ารวจ 16 มกราคม 2563 / วนัท่ีประเมิน 16 มกราคม 2563 
มูลค่าสิทธิการเช่าทรัพยสิ์น 194,850,000 .-บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีลา้นแปดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6212-0137 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 
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