สารบัญ / Content
หน้ า
ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น

1
62
72
73
97

ส่ วนที่ 2

การกํากับดูแลกิจการ
103
6.
นโยบายการกํากับกิจการ
7.
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 109
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงานอื่น ๆ
8.
รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ
132
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.
151

ส่ วนที่ 3

งบการเงิน

ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริ ษทั ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
นโยบายและแนวปฎิบตั ิการกํากับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

160

162

170
171
172
177
178

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1. โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือ กลยุทธ์ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
 วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั พัฒนาธุ รกิ จพลังงานทางเลือกและในกลุ่มธุ รกิ จที่ สามารถสร้ างผลกําไรอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ ”
 พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ สร้ างองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้ างกระแสรายได้
ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั พัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่สูงสุ ด และหาแหล่งลงทุนกับ
คู่คา้ ที่มีศกั ยภาพที่แน่นอน
3. ดําเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคมเป็ นหลัก
 วัตถุประสงค์
ยัง่ ยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานทางเลือกและธุ รกิ จที่ สามารถสร้างผลกําไรสู่ องค์กรอย่าง

 เป้ าหมาย
เป็ นผูน้ าํ สร้างองค์กรสู่การดําเนินธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแส
รายได้ ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ค ง ยึ ด น โ ย บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ สู่ ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด G r e e n &
Clean Energy Business เพื่ อ สร้ า งกระแสรายได้ที่ ม ั่น คงแก่ อ งค์ ก รอย่ า งยัง่ ยื น และเร่ ง การจัด จํา หน่ า ยโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั คงค้างให้แล้วเสร็ จในปี 2566
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะสั้น
ในปี 2564– 2567 บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยได้กาํ หนดไว้ ดังนี้ คือ
1. จําหน่ายและปิ ดโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีท้ งั หมดให้เสร็ จสิ้น
2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า โดยการยื่นสมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโดยตรง รวมทั้ง
การร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ าอยูแ่ ล้ว
- ธุรกิจบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน
3. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการดําเนินธุรกิจ
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4. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลกิจการและ
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
5. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานเพื่อรองรั บการขยายตัวของธุ รกิ จ โดยการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้ เช่น ระบบเครื อข่ายสารสนเทศในองค์กร
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทนั ต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ
7. ส่งเสริ มการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ฯ
8. ส่งเสริ มให้องค์กรมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นผูผ้ ลิ ตด้านการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
โดยรู ปแบบธุรกิจที่สนใจได้แก่
o โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
o โรงไฟฟ้ าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทพืชพลังงานและไม้
o ธุรกิจ รับติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ( EPC –
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้วางเป้ าหมายในอนาคตตามแผนการดําเนิ นธุ รกิ จในปี 2567 บริ ษทั ฯ จะต้องมีโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทน เน้นในประเทศที่มีกาํ ลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ รวมทั้งธุรกิจประเภท EPC โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะลงทุน
โรงไฟฟ้ าในประเทศเป็ นหลัก
สําหรั บการลงทุ นในธุ รกิ จโรงไฟฟ้ านั้น บริ ษทั ฯ มี การเตรี ยมความพร้ อมที่ จะพัฒนาและลงทุ นในโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ า เช่น สหกรณ์การเกษตรโครงการเปิ ดโซล่าร์ รูฟเสรี ในโครงการนํา
ร่ อง (Pilot Project) นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ในช่ วงพิจารณาติ ดตั้งโรงไฟฟ้ า โซล่าร์ รูฟเพื่อขายไฟฟ้ าให้แก่ โรงงาน
โรงพยาบาล และยังมีโครงการที่จะให้บริ การติดตั้ง โซล่าร์รูฟให้แก่บา้ นเรื อนที่สนใจ และ/หรื อ โรงงานอุสาหกรรมการผลิต
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ าของโรงงานนั้น ๆ
 กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิ จพลังงานทางเลือกที่ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็ นหลัก และการดําเนิ นธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น พัฒนาธุ รกิ จเพื่อการขาย / ธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ บริ ษทั ได้ลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โดยจะจัดการจําหน่ายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ และลงทุนกับพลังงานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan)
บริ ษทั จะมีการลงทุนกับพลังงานทางเลือกที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้ าประมาณ 10 เมกะวัตต์ เป็ นการสร้างความมัน่ คง
ในรายรับของบริ ษทั ในอีกกว่า 20 ปี ให้หลัง และมีแผนการบริ หารเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ในสภาวะที่บริ ษทั กําลังขาดทุน
ซึ่ งต้องเริ่ มจากการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ นเพื่อถ่วงดุลกับการสู ญเสี ยไปแล้ว แม้เป็ นเพียงสิ่ งเล็กน้อยแต่ก็สามารถส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จของบริ ษทั ได้ รวมทั้งจะเป็ นการสร้างคุณลักษณะการใช้จ่ายที่ดีให้แก่บริ ษทั ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan) บริ ษทั จะมีการติดตั้งและขายไฟให้กบั ภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้
เนื่ องจากบริ ษทั เล็งเห็นถึงความต้องการที่มากขึ้นในการผลิตไฟเพื่อใช้เองของภาคเอกชน และความต้องการใช้ไฟที่มากขึ้น
ในระดับครัวเรื อน เช่นรถพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น ส่ วนในแผนระยะยาว เนื่ องจากสัญญาซื้ อขายไฟให้กบั ภาครัฐมีอายุสญ
ั ญา
ถึงกว่า 20 ปี ทางบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลและพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากผลกําไรให้ได้มากที่สุด และมีปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
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1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามที่มีหนังสื อออกที่ อท.0006/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้พิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียนประจําปี 2563โดยใช้ขอ้ มูลจาก แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1) ที่บริ ษทั จดทะเบียนนําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
ข้อมูลในแบบ 56-1 ของบริ ษทั พบว่ารายได้จากธุ รกิ จไฟฟ้ าของบริ ษทั ในปี 2562 มีสัดส่ วนถึงร้อยละ 69 ของรายได้รวม
ประกอบกับบริ ษทั มีการเปิ ดเผยวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ นผูผ้ ลิตด้านการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน ซึ่งเหมาะสมที่ จะอยูใ่ นหมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและจากการประสานงานบริ ษทั ไม่ได้มีขอ้ ขัดข้องใด ๆ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควร
ปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริ ษทั ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับมติจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (จากเดิมชื่อบริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน))
ซึ่ งมีผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าจดทะเบี ยนต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป (และเดิ มชื่ อ
บริ ษทั ไมด้า เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไมด้า อุตสาหกรรม จํากัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิ จการผลิตดอก
ลําโพง และตูล้ าํ โพงสําหรับเครื่ องเสี ยงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ที่ทาํ จากไม้ตามคําสั่งซื้ อของผูป้ ระกอบการใน
ประเทศเป็ นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวิกลู และนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริ ษทั ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 2.50 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เสนอ
ขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ตามแบบรายงานการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 246-2) ประจํา วัน ที่ 3 มี น าคม 2560
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้ อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์
2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็ นจํานวน 15,612,900 หุ ้น หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจํานวน
109,663,102 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 15.337 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทําให้โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

ก่ อน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
94,050,202
13.153
24,000,000
3.357
4,679,800
0.654
15,865,900
2.219
32,687,500
4.572
16,527,862
2.312
10,029,400
1.403
9,029,800
1.263
-

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

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

อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN16/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่ อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของนายไต้ ชอง อี คิดเป็ นจํานวน
109,663,102 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.337 ตามที่ ไ ด้มี ก ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ใน บริ ษ ัท กรี น
รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)ไปก่อนหน้านี้
ตามแบบรายงานการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 246-2) ประจํา วัน ที่ 17 มี น าคม 2560
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็ นจํานวน
37,646,300 หุน้ หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจํานวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
20.602 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอี ยดข้างต้น ทําให้โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

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

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

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

หลัง

ร้ อยละ
20.602
6.014
1.646
3.989
3.841
3.956
2.311
1.402
1.290
0.951
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อํานาจการควบคุม
และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่ อ วัน ที่ วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2560 ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ” หรื อ“GREEN”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดย
การซื้ อสิ นทรั พย์ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ดติ ดตั้งบนหลังคา กําลังการผลิ ตติ ดตั้งรวม
ประมาณ 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”)
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN08/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่ อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการเข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ กําลังการผลิ ตติ ดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
ของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ตามที่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ซึ่งมีการนําเสนอวาระให้
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ด้วยนั้น เดิ มบริ ษทั เข้าลงทุนใน
โครงการฯ ในรู ปแบบของการซื้ อทรัพย์สินและสิ ทธิ ในการดําเนิ นโครงการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค เหตุผลและความจําเป็ นในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าลงทุน
ภายหลังจากที่ บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม
2560 บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญาตต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าของโครงการฯ ให้แก่บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาํ ไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจากมี
ข้อขัดข้องตามเงื่ อนไขการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคซึ่ งผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องเป็ นบริ ษทั
ในเครื อกับผูโ้ อนเสี ยก่อนจึงจะดําเนินการได้ ส่ งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อ
ขายกระแสไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที ดังนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายโครงการ ผูถ้ ือหุน้
ทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัดให้แก่บริ ษทั
ด้ว ยเหตุ ผ ลข้า งต้น บริ ษ ัท จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งเปลี่ ย นรู ป แบบการเข้า ลงทุ น จากเดิ ม ซึ่ งเข้า ซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
แผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ ซื้ อจาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นการเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
จํากัด แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ในเรื่ องดังกล่าว
และทราบถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคอาจไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการโอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาซื้ อขาย
กระแสไฟฟ้ าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่ องจากผูข้ ายได้ให้คาํ รับรองดําเนิ นการและได้ทาํ ข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนหุ ้นข้างต้น ไว้
ล่วงหน้าด้วยในกรณี ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค บริ ษทั จึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าทํารายการ
ทั้ งนี้ บริ ษัท เจ.อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จํา กั ด มิ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อมี ภ าระหนี้ สิ น หรื อความรั บ ผิ ด อื่ น ใด
นอกเหนือไปจากการดําเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุน้ และฐานะทางการเงินรวมถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นไปตามข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในสารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ยังคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ได้ต่อไปผ่านบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ซึ่ งมีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แล้ว และยังสามารถรักษาสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายโครงการที่ทาํ ไว้กบั ผูข้ าย
และตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั แต่การเข้าถือหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั จํากัดเข้าข่ายเป็ นซื้อหรื อรับโอนกิจการในบริ ษทั อื่น
มาเป็ นของบริ ษทั ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติเห็นชอบให้นาํ เสนอวาระข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
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เพื่อให้มีมติให้สัตยาบันการดําเนิ นการของบริ ษทั ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอทุกประการ)
อ้างถึ งหนังสื อออกเลขที่ GREEN15/2561 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงาน
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (บริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด) เข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงานโดยการเข้าซื้ อหุ ้นข้างมากในบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์
จังหวัดสระแก้ว จากผูด้ าํ เนิ นโครงการรายเดิ ม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ล้านบาท (“โครงการฯ”) และเมื่อรวมกับ
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริ ษทั (รายการได้มาซึ่ งหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด)
ส่งผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 49.56 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560) จึงเข้าข่าย
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีขนาดรายการสู งกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกิ นร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็ นวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4
และตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและสิ้ นสุ ดการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผูม้ าขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวน 103,003,894 หุ ้น โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ
คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 103,003,894 บาท
(หนึ่ งร้ อ ยสามล้า นสามพัน แปดร้ อ ยเก้า สิ บ สี่ บ าทถ้ว น) ทํา ให้ บ ริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช ํา ระแล้ว ครั้ งนี้ รวมจํา นวน
818,024,729 บาท (แปดร้อยสิ บแปดล้านสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยยีส่ ิ บเก้าบาทถ้วน)
แจ้งการเพิ่มทุ นและการลงทุ นของบริ ษทั ย่อยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2561และครั้ งที่ 4/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดังนี้


อนุมตั ิให้ดาํ เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000
บาท เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิ น 100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิ น 150,000,000 บาท โดยที่ ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด มีมติตามเสี ยงข้าง
มากอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ทั้งสิ้น 85,000,000.- บาท คิดเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 อนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจํานวนอีก 42,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 177,000,000 บาท โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี
2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั อีก
42,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 4,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ ปี 2561
2. ทุนจดทะเบียนบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ก่อนการเพิม่ ทุน
เพิ่มทุน
หลังการเพิ่มทุน

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

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

มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ (บาท)
10
10
10

1. โครงสร้างการถือหุน้
ลําดับ

ผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.

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

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

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

อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN20/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่ อง แจ้งกําหนดการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญออกใหม่ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 โดยให้ผถู ้ ือหุน้ แจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใน บริ ษทั กรี น
รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกัน
มากกว่าร้อยละ 25 (25.523) อ้างถึงแบบรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
(ฉบับประมวล) ข้อ4 ระบุวา่ บุคคลใดซื้อหรื อกระทําการอื่นใดอันเป็ นผลให้ตนได้มาซึ่งหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการใด ณ สิ้น
วันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามจุด บุคคลนั้นต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ
จากข้อเท็จจริ ง การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล ได้แก่ นายพิสุทธิ์
วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผูถ้ ือหุน้ ทั้ง 3 ราย มิได้เป็ นบุคคลที่กระทําการร่ วมกัน
(concert party) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ เป็ นของตนเอง และมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน และไม่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นรวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลเดี ยวกัน) จึ งไม่
เข้าเกณฑ์ในการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ลําดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
พลตํารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
UOB KAY HIAN PRIVATE
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายนที พานิชีวะ
นายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข
นายชุน เฉิน
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
นายฤาเดช คุณยศยิ่ง
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

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

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

715,020,835

100

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น

หลังการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ้น ร้อยละ

99,999,900
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
นายไต้ ชองอี
73,429,424
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
70,900,261
56,632,700
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
52,150,000
พลตํารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
31,580,600
นายณัท มานะสมจิตร
19,183,628
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน
16,138,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
13,756,200
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
12,262,100
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด 11,274,500
นายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข
10,029,400
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
350,688,016
รวม

818,024,729

12.225
8.976
8.667
6.923
6.375
3.861
2.345
1.973
1.682
1.499
1.378
1.226
42.870
100

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อํานาจการควบคุม
และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระที่มีนยั สําคัญดังนี้
1. ที่ ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 331,735,521
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2. ที่ ประชุมมีมติไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 272,674,910 บาท จากเดิ ม 818,024,729
บาท เป็ น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท
3. ตามที่ บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(GREEN-W5) จํานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย นั้น ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
ไม่ อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN47/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงาน
โรงไฟฟ้ าโซล่าร์ ฟาร์ มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสี มา เนื่ องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด
หรื อ “ACDE”) เข้า ลงทุ น ในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํา กัด (“VT”) โดยมี มูล ค่าโครงการรวม 320 ล้า นบาทโดยเพิ่มทุ น
จดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุมตั ิให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการ
เจรจากับทางบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริ ษทั
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เจวีเอส ที่ ปรึ กษาการเงิ น จํากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ในการประเมินมูลค่าของเงิ นลงทุนในกิ จการ
โรงไฟฟ้ า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ ACDE ได้ทาํ การรับ
โอนหุ ้นของ VT บางส่ วนคิดเป็ นจํานวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ACDE ซึ่ งในการดําเนิ นการ
ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มา ซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.60 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน
2561) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
สรุปสาระสําคัญของการเข้ าลงทุน
บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวนเงิน
ลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยเป็ นการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด (VT) โดยมีผลู ้ งทุน 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
:
(ACDE)
2. บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด

:

(AST)

มีรายละเอียดดังนี้
1. ACDE เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นสามัญใน VT เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ น ร้อยละ 49
ของหุ ้นจํานวน 750,000 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 36,749,700 บาท และจ่ายส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มอีก
จํานวน 25,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,749,700 บาท
2. ACDE ให้ AST กูย้ ืมเงินจํานวน 38,250,300 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยให้ AST นําหุ ้นบุริมสิ ทธิ
ของ VT มาจํานําเป็ นหลักประกัน และให้ผลประโยชน์จากหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นของ ACDE นับจากวันที่กูย้ ืม
เป็ นระยะเวลา 2 ปี
3. ACDE จัดหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จํานวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนําเงินดังกล่าวไป
ชําระหนี้ที่คา้ งชําระตามสัญญาซื้อขายระหว่าง VT และ AST
4. ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ จํานวน 382,503 หุ ้น
ให้กบั ACDE ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจําหน่ ายหุ ้นสามัญที่ ถืออยู่ท้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ
กรี น พลัส แอสเซท จํากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จํานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจํานวน
ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทําให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ

:

20 ธันวาคม 2561

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ

:

นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล

จํานวนหุน้ สามัญที่จาํ หน่าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 9

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

ราคาซื้อขาย

:
100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ
กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการดําเนิ นธุ รกิจมา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจําหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะทําให้บริ ษทั ลด
ภาระการจัดการดูแลโดยไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริ ษทั
ย่อยอี ก และ ยังเป็ นทางเลื อกที่ สะดวกกว่า การชําระบัญชี เ ลิ กกิ จ การ นอกจากนี้
บริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว ดังนั้น
การจํา หน่ า ยหุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วในครั้ งนี้ จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด

เหตุการณ์ และพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 โดยมีวาระที่มีนยั สําคัญดังนี้
1. ตามที่ บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(GREEN-W5) จํานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย นั้น ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
ไม่ อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 และข้อ 21 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ทีป่ ระชุม
ผู้ถอื หุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติตามทีเ่ สนอ
3. การขอสัตยาบันการจําหน่ ายหุ้นสามัญในบริษัทย่ อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จํากัด) ตามมาตรา 107 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 เนื่ องจากเป็ นการจําหน่ายหุน้ สามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จํากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99)
จํานวน 3,000,000 หุน้ หรื อ คิดเป็ นจํานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทําให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติตามทีเ่ สนอ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญ
และหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั SK1 จากบริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาํ เนิ นการเจรจากับผูเ้ สนอขายเนื่ องจากการวิเคราะห์มูลค่าความ
เหมาะสมของการเข้าซื้ อหุน้ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ สามารถซื้ อหุ ้นได้ในราคา Carrying cost เท่ากับร้อยละ 6.5 จํานวนเงิน 52.84
ล้า นบาท และ เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2562 บริ ษ ัท ได้ซ้ื อ หุ ้น สามัญ จํา นวน 196,000 หุ ้น คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 19.6
เป็ นจํานวนเงิน 23.16 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 49 และได้บนั ทึกผลขาดทุนของการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย ไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1.74
ล้านบาท (ตามหนังสื อออก GREEN23/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริ ษทั ย่อย
คื อ บริ ษทั เจ อี โซล่าร์ ลพบุ รี จํากัดโดยการจําหน่ ายเมื่ อวันที่ 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท ให้กับบุคคลที่ ไม่
เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั มีการบันทึกผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 2.88 ล้านบาท ซึ่งได้บนั ทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดแล้วทั้งจํานวน
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อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN31/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่ องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในการทํา รายการระหว่างกัน กรณี ซ้ื อ หุ ้น กู้มี ประกันของ บริ ษ ัท ดี ซู พ รี ม จํา กัด ครั้ งที่ 1/2562 ครบกํา หนดไถ่ถอนปี
พ.ศ.2564 ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิการเข้าดํารายการซื้ อหุน้ กูม้ ีประกันของ บริ ษทั ดี ซูพรี ม จํากัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนก่ อนครบกําหนดไถ่ถอน มี อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชําระดอกเบี้ ยทุก
3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จํานวนไม่เกิน 10,000 หน่วย
หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การทํารายการ บริ ษทั จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจํานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการชําระดอกเบี้ ยทุก
3 เดื อน และบริ ษทั จะได้รับดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงิ น 1,268,750 บาท (มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.59 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NTA))
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เปรี ยบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนยั สําคัญแต่ประการใด
โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรี ยบเทียบดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ลําดับที่
จํานวนหุ้น ร้อยละ

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
99,999,900
นายไต้ ชองอี
73,429,424
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
70,900,261
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
56,632,700
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
52,150,000
พลตํารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
31,580,600
นายณัท มานะสมจิตร
19,183,628
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน
16,138,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
13,756,200
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
12,262,100
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด 11,274,500
นายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข
10,029,400
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
350,688,016
รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

818,024,729

12.225
8.976
8.667
6.923
6.375
3.861
2.345
1.973
1.682
1.499
1.378
1.226
42.870
100

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายไต้ ชองอี
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
พลตํารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
THE BANK OF NEW YORK
นายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม

หลังการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
105,070,000
74,032,261
70,029,724
62,199,500
60,673,400
35,062,100
19,183,628
16,338,000
14,250,330
12,265,100
12,178,600
10,029,400
326,712,686

12.844
9.050
8.561
7.604
7.417
4.286
2.345
1.997
1.742
1.499
1.489
1.226
39.939

818,024,729

100

เหตุการณ์ และพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2563
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิ ให้
บมจ.กรี นฯ ดําเนิ นการรับโอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) จํานวน 29.4% จาก บริ ษทั เอซี ดี
เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด หรื อ “ACDE” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมถึง การรับโอนสิ ทธิ ในการรับจํานําหุน้ บุริมสิ ทธิ ของ SK1
ที่ ทาง ACDE มี อยู่เดิ ม ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนหุ ้น และ สิ ทธิ ในการรั บจํานําหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั จาก บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว จะทําให้โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 เปลี่ยนเป็ นดังนี้
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• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2
3

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ACDE
ML*
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
196,000
294,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
19.6%
29.4%
51.0%
100%

*บริ ษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด : ML ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SK1 ไว้ กบั GREEN และ
ACDE ในสัดส่ วนร้ อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลําดับ

o โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ML
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
490,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

*บริ ษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด : ML ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SK1 ไว้ กบั GREEN
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บมจ. กรี นฯ ดําเนินการรับโอนหุน้ สามัญของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด (“VT”) จํานวน 49.0%
จาก บริ ษทั เอซี ดีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด หรื อ “ACDE” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมถึง การรับโอนสิ ทธิ ในการรับจํานําใน
หุน้ บุริมสิ ทธิของ VT ที่ทาง ACDE มีอยูเ่ ดิม ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนหุน้ และ สิ ทธิในการรับจํานําหุน้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั
จาก บริ ษทั ย่อย ดังกล่าว จะทําให้โครงสร้างการถือหุน้ ใน VT เปลี่ยนเป็ นดังนี้
• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
ACDE
AST*

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

รวม

ACDE

o

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

* บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (AST) ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
AST*
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49%
51.0%
รวม

* AST ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั GREEN
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เหตุการณ์ และพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2564
ตามที่ ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ“GREEN”) ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการปิ ดกิจการและจําหน่ายออกบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ธนทรั พย์ จํากัด (“TSAM”) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ (บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)
ทั้งนี้ TSAM จะสิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันทีค่ ณะกรรมการมีมติเลิกกิจการ
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2. วันทีค่ าดว่ าจะจดทะเบียนเลิกกิจการ
 วันที่ 16 เมษายน 2564
3. ข้ อมูลของบริษัทย่ อยทีเ่ ลิกกิจการ
 ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด(เปลี่ยนชื่อเป็ น
บริ ษ ัท เอซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จํา กัด เมื่ อ วัน ที่ 24 มี น าคม
2564)

 การประกอบธุรกิจ

:

ให้บริ การตามวัตถุประสงค์ที่ผวู ้ า่ จ้าง
กําหนด

 สัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ 99.99 (จํานวน 1,199,996 หุน้ )

4. เหตุผล ความจําเป็ นทีเ่ ลิกกิจการ
 เนื่ องจากการเข้าศึกษาธุรกิจ บริ หารสิ นทรัพย์ ตั้งแต่ตน้ ปี 2563 ยังไม่สามารถดําเนิ นการได้ใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรื อ จําหน่ายออก เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
5. ผลกระทบต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทจดทะเบียน และแนวทางดําเนินการเพื่อแก้ ไข
ผลกระทบดังกล่ าว
 ไม่มี
ตามหนังสื อออกเลขที่ GREEN20/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง แจ้งความคืบหน้าภายหลังสิ้นสภาพการ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บัดนี้มีผสู ้ นใจซื้อบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้
วันที่เกิดรายการ
:
13 พฤษภาคม 2564
ผูข้ าย
:
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ผูซ้ ้ือ
:
นางสาวดวงศิริ ปั ญญาคง
จํานวนหุน้ สามัญที่จาํ หน่าย
:
จํานวน 1,199,996 หุน้ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ราคาซื้อขาย
:
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวดวงศิริ ปั ญญาคงโดยพิจารณาจากการที่ TSAM ยังไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรื อ จําหน่ายออก เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
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คณะกรรมการจึงมีนโยบายในการเลิกกิจการหรื อจําหน่ายให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนที่จะ
เกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยเมื่ อมี ผูส้ นใจและเสนอราคา บริ ษทั จึ งได้พิจารณาจําหน่ ายตามราคาที่ เสนอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการปิ ดกิจการและการชําระบัญชี ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นต้น
ดังนั้น การจําหน่ายออกของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
อัตราการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน
TSAM ภายหลังการจําหน่ายหุน้
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

:

ไม่มี

:

ขนาดของรายการ

:

นางสาวดวงศิริ ปั ญญาคง ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่ ใ ช่ บุ คคลที่ ก่ อให้ เ กิ ดความขั ด แย้ ง ท าง
ผลประโยชน์กบั GREEN
เมื่อคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์

ไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเกี่ ยวกับการได้มาและ
จําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
ตามหนังสื อออกเลขที่ GREEN22/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้แจ้ง เรื่ องแจ้งผลคําพิพากษาของศาล
ฎีกาเกี่ยวกับกรณี ขอ้ พิพาทของบริ ษทั (คดีเงินประกันการเข้าศึกษาโครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ ให้แก่
นางสาวชื่นจิตรฯ ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังที่บริ ษทั ได้เข้าศึกษาโครงการของจําเลยแล้ว บริ ษทั พบว่าไม่คุม้ ค่าต่อการ
ลงทุ น บริ ษทั จึ งได้มีหนังสื อแจ้งให้นางสาวชื่ นจิ ตรทราบว่าจากการศึ กษาโครงการไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุ น บริ ษทั จึ งไม่
ประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าว และขอให้นางสาวชื่นจิตรคืนเงินประกันให้แก่บริ ษทั ภายในกําหนด 7 วัน นับแต่
วันที่ นางสาวชื่ นจิ ตรได้รับหนังสื อดังกล่าว เมื่อครบกําหนด 7 วัน นางสาวชื่ นจิ ตรยังคงเพิกเฉยไม่คืนเงิ นประกันจํานวน
35,000,000 บาท (สามสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่ งต่อมา วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้งทวงถามจากนางสาวชื่น
จิ ตรอีกครั้ง ก็ยงั คงเพิกเฉย และยังคงถือเงิ นจํานวน 35,000,000 บาท (สามสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ทําให้บริ ษทั ได้รับความ
เสี ยหาย บริ ษทั จึงเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นเงินจํานวน 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 45,000,000 บาท
(สี่ สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560 ศาลตลิ่งชัน มีคาํ พิพากษาว่า บริ ษทั ไม่มีเหตุจะเลิกสัญญาได้ นิ ติกรรม
สัญญาระหว่างบริ ษทั กับนางชื่นจิตรจึงยังคงมีผลผูกพันตามกฎหมาย บริ ษทั ไม่มีสิทธิ นาํ คดีน้ ีมาฟ้ องต่อศาล ประเด็นปั ญหา
อื่นจึงไม่จาํ เป็ นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป พิพากษายกฟ้ อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้ขอยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น
วันที่ 26 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ยืน่ ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศาลฎีกาพิพากษา ให้จาํ เลยคืนเงินประกัน 35,000,000 บาท (สามสิ บห้า
ล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จ
ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็ นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
หมายเหตุ : ณ ปั จจุบนั (28/02/2565 บริ ษทั กรี นฯ ได้รับชําระหนี้ จากจําเลย เป็ นจํานวนเงิน 33,000,000 บาท
(สามสิ บสามล้านบาทถ้วน ) และในส่ วนของคดีความอื่น ๆ จะอยูใ่ นหัวข้อความคืบหน้าของคดีหมายบริ ษทั ใน
ส่วนต่อไป
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือหุ้น บริ ษทั ขอแจ้งว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญแต่ประการใด
1.1.3 ให้ ระบุว่าบริ ษัทได้ ใช้ เงินระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่แจ้ งในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ แล้ วหรือไม่
- บริ ษท
ั ไม่มีการระดมทุน
1.1.4 ให้ อธิบายข้ อผูกพันที่บริษัทให้ คํามั่นไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไข
การอนุญาตของสํ านักงาน (ถ้ ามี) และ/หรื อเงื่อนไขการรับหลักทรั พย์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
(ถ้ ามี) รวมทั้งการปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรือเงือ่ นไขดังกล่ าวในปี ต่ อ ๆ มา
- ไม่มี
1.1.5 ชื่ อ สถานที่ต้ังสํ านักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิจ เลขทะเบียนบริ ษัท โทรศั พท์ โทรสาร เว็บไซต์ บริ ษัท (ถ้ ามี)
จํานวนและชนิดของหุ้นทีจ่ าํ หน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท

GREEN

ชื่อบริษัท

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริ ษท
ั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)

ทีต่ ้งั สํานักงานใหญ่

:

405 ซอย 13 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
11120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท

:

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนิน
ธุรกิจหลักในธุรกิจพลังงานทางเลือกและพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
0107548000587

โทรศัพท์

:

0-2504-5237-39

โทรสาร

:

-ไม่มี-

Home Page

:

http://www.greenresources.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

818,024,729 บาท (หุน้ สามัญจํานวน 818,024,729 หุน้ )

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

:

818,024,729 บาท (หุน้ สามัญจํานวน 818,024,729 หุน้ )
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ รวมการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ หลักจําแนกตามผลิตภัณฑ์
รายได้ของบริ ษทั ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็ นรายได้จาก ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า และรายได้จาก
การจําหน่ายไฟฟ้ า โดยรายได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า2
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ า3
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ4
รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ 5
รายได้อื่น6
รายได้ รวม
หมายเหตุ

GREEN

25641
ล้ านบาท
%
87.14
58.78
3.40
2.29
10.75
20.00
26.96
148.25

7.25
13.49
18.19
100.00

งบการเงินรวม
25631
ล้ านบาท
%
87.31
60.48
24.50
16.97
10.53
12.78
9.23
144.35

7.30
8.86
6.39
100.00

25621
ล้ านบาท
%
89.38
68.79
0.00
0.00
14.60
11.63
14.33
129.94

11.23
8.95
11.03
100.00

ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
2
รายได้จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า ในปี 2560 บริ ษทั ฯ เข้าลงทุ นในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นคู่สัญญา
จําหน่ายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และในปี 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
จํานวน 2 แห่ ง ซึ่ งเป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้โอนหุ ้นในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ทั้ง 2 แห่งให้แก่บริ ษทั ทําให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเปลี่ยนเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
3
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าโดยในปี 2563 บริ ษทั ได้เริ่ มต้นขยายในธุรกิจพลังงาน ในส่ วน
งานใหม่คือการให้บริ การรั บจ้างจัดหาอุป กรณ์ ออกแบบ และติ ดตั้งอุปกรณ์ ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลัง งาน
แสงอาทิ ตย์รวมถึงการให้บริ การบํารุ งรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ และให้คาํ ปรึ กษาในการติดตั้งระบบพลังงาน
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร(EPC)
4
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ ระหว่างปี 2561 และปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการนําห้องชุ ด
โครงการ ร็ อคเซียอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 เปิ ดให้เช่าเนื่องจากการขายล่าช้ากว่าที่คาดไว้
1
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รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ประกอบด้วย
1. โครงการ ร็ อคเซี ย เริ่ มโครงการเมื่อปี 2556 จน ถึงปั จจุบนั มูลค่าของโครงการโดยประมาณ 211 ล้าน
บาท ซึ่ งโครงการดังกล่าวมี 4 อาคาร อาคารละ 75 ห้องชุ ด รวมโครงการทั้งหมด 300 ห้องชุ ดตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
5

โครงการ ร็อคเซีย

ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง

หมายเหตุ

อาคาร 1

100%

งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
เริ่ มโอนในไตรมาส 4 ของปี 2558
บริ ษ ทั ฯ รั บ รู ้ ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ “โครงการร็ อคเซีย”

อาคาร 2

100%

งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน

อาคาร 3

100%

อาคาร 4

100%

งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน
งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน

2. โครงการ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 บริ ษทั ลงทุนโดยการเข้าซื้ อหุ ้น 100% ด้วยวงเงิ น 160
ล้านบาท ในบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด โครงการดังกล่าว สร้างเสร็ จแล้ว 100% หลังจากที่บริ ษทั ฯ
รั บ โอนหุ ้น จํา นวน 150,000 หุ ้น เมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2559 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า โครงการทั้ง สิ้ น 620 ล้า นบาท
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายคอนโดดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2559 เป็ นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จําหน่ายแล้ว ร้อยละ 87.60 ของจํานวนห้องชุดทั้งหมด
บริ ษทั มี รายได้อื่นซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ ยรั บ หนี้ สูญรั บคื น กําไรจากการจําหน่ ายทรั พย์สิน ค่าสิ นไหมทดแทน
จากการประกันภัย ผลกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และค่าธรรมเนี ยมต่างๆในการให้บริ การ
เป็ นต้น
6

 กลุ่มธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
1. การวิเคราะห์ทางการตลาด
สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2564
ช่วงปี 2564 ระยะเวลาตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา ภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะตลาดที่อยูอ่ าศัย ตั้งแต่ตน้ ปี ต่อเนื่ องมา
จนถึงปลายปี ก็ยงั คงต้องเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ปลายปี ยังมีโควิทสายพันธุใ์ หม่ๆเกิดขึ้นอยูต่ ลอด แม้วา่ จะมีนโยบาย
เปิ ดประเทศ แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจก็ยงั คงชะลอตัวอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการ
ต่างก็หาวิธีต่างๆ เพื่อสร้างยอดขายยอดโอนให้ได้มากที่ สุด เพื่อกระตุน้ การซื้ อขายในภาคอสังหาฯโดยเฉพาะในส่ วนที่ อยู่
อาศัยกันอย่างเต็มที่โดยศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ได้สาํ รวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาดที่อยูอ่ าศัย เพื่อเป็ นข้อมูลให้
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มองเห็นสภาพตลาดที่อยูอ่ าศัยว่าจะมีผลต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการผูบ้ ริ โภค

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์คาดการณ์วา่ ไตรมาส 4 เครื่ องชี้ดา้ นจํานวนหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรทัว่ ประเทศ และ
จํานวนหน่ วยที่ อยู่อาศัยสร้างเสร็ จจดทะเบี ยนในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะเพิ่มขึ้นเป็ น 21,039 และ 35,231 หน่ วย หรื อ
เพิ่มขึ้น 9.6%และ 53.4% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่ภาพรวมทั้งปี 2564 ของเครื่ องชี้วดั ข้างต้นจะยังคงติดลบถึง 22.1%
และ 12.7% ตามลําดับ
โดยในช่วงเดื อนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีหน่ วยที่ ได้รับอนุ ญาตจัดสรรทัว่ ประเทศ เฉลี่ยเดื อนละ 5,600 หน่ วย
ซึ่งตํ่ากว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของ Covid 19 ถึง 3,100 หน่วย (จากเดิม 8,700 หน่วย) และมีใกล้เคียงกับช่วง 6 เดือนก่อน
หน้า และยังพบว่า เกือบทุกเดือนติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน
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ส่ วนสภาวะของหน่วยสร้างเสร็ จจดทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
มีจาํ นวนที่ลดลงมาก ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปิ ดแคมป์ คนงานก่อสร้าง และการที่ คนงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทาง
กลับบ้านเกิดหรื อประเทศตนเอง เพราะไม่มีงานและขาดรายได้ ทําให้โดยเฉลี่ยมีจาํ นวนที่อยูอ่ าศัยที่จดทะเบียนสร้างเสร็ จ
เพียงเดือนละประมาณ 4,900 หน่วย ซึ่ งถือว่าตํ่ากว่าในปี ก่อนหน้าที่จะเกิด Covid หรื อประมาณ 1-2 ปี ก่อน ถึง 5,500 หน่วย
(จากเดิม 10,400 หน่วย) และยังพบว่าหากพิจารณาเป็ นรายเดือนยอดการจดทะเบียนในช่วงปี ที่ผา่ นมียอดติดลบมาโดยตลอด
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา

ส่ วนการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล พบว่ามีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยคาดว่าจะ
มีการเปิ ดตัวที่อยูอ่ าศัยใหม่ในไตรมาส 4 ประมาณ 20,050 หน่วย หรื อ เพิ่มขึ้น 39.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภาพรวมปี 2564 จะมีที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่จาํ นวนทั้งสิ้ น 43,051 หน่ วย แบ่งเป็ นโครงการบ้านจัดสรร
25,783 หน่วย และคอนโดมิเนียม 17,268 หน่วย ซึ่งลดลง 35% เมื่อเทียบกับปี 2563 และในปี 2565 จํานวนที่อยูอ่ าศัยเปิ ดขาย
ใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 85,912 หน่วย แบ่งเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 47,291 หน่วย และโครงการคอนโดมิเนียม 38,621
หน่วย เพิ่มขึ้น 99.6% ซึ่งเป็ นการเพิ่มจากฐานที่ต่าํ มากในปี 2564
โดยสถานการณ์ของการเปิ ดตัวที่อยูอ่ าศัยใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 เป็ นช่วงที่นบั ได้วา่ หนักมาก
เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงที่ มีการระบาดของ Covid 19 มากที่สุดในของปี ทําให้มีการเปิ ดตัวโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่น้อยตามไป
ด้วย เฉลี่ยเดือนละ 1,400 หน่วย ซึ่ งถือว่าตํ่ากว่าช่วงก่อนเกิด Covid 19 ถึง 5,600 หน่วย (จากเดิม 7,000 หน่วย) และยังพบว่า
เกือบทุกเดือนยอดเปิ ดตัวโครงการใหม่ติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนเช่นกัน
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การปรับตัวลดลงของ Supply ที่ อยู่อาศัยใหม่ในลักษณะนี้ ได้ส่งผลต่อภาพรวมของ Supply ที่ อยู่อาศัยทั้งหมดที่เหลือขาย
ในตลาดพื้นที่ 27 จังหวัดหลัก โดยคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีจาํ นวนที่อยู่อาศัยที่ เหลือขายทั้งสิ้ นประมาณ 278,236 หน่ วย
เป็ นมูลค่าประมาณ 1,196,563 ล้านบาท
ทั้งนี้ แม้จะมีการเปิ ดขายโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ดว้ ยกลยุทธ์การกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อของผูป้ ระกอบการ
ผนวกกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV และการปรั บตัวลดลงของอุปทานที่ อยู่อาศัยใหม่ดงั กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลต่อ
ภาพรวมหน่ วยเหลือขายใน 27 จังหวัดลดลงตามไปด้วย จากเดิ มซึ่ งศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมี
หน่วยเหลือขายจํานวน 292,800 หน่วย มูลค่ารวม 1,259,540 ล้านบาท จะปรับลดลงมาอยูท่ ี่จาํ นวน 278,236 หน่วย มูลค่ารวม
1,196,536 ล้านบาท และจะลดลงมาอยูท่ ี่ประมาณ 264,412 หน่วย มูลค่ารวม 1,113,948 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565
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ศู น ย์ข ้อ มูล อสังหาฯ คาดการณ์ ว่า จากนโยบายการเปิ ดประเทศของรั ฐ บาล และมาตรการต่า งๆ ที่ นํา มากระตุน้
เศรษฐกิจ รวมการกระจายการฉี ดวัคซี นโควิด-19 ถ้าเป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได้ในระดับหนึ่ง และกระตุน้ Demand ในตลาดที่อยูอ่ าศัยให้เพิ่มขึ้นได้ สะท้อนจากหน่วยการโอนกรรมสิ ทธิ์ รวมที่
อยูอ่ าศัยทัว่ ประเทศ ไตรมาส 3 มีจาํ นวน 60,174 หน่วยมูลค่ารวม 185,756 ล้านบาท แต่เมื่อมีมาตรการผ่อนคลาย LTV คาดว่า
ในไตรมาสที่ 4 จะมีการโอนกรรมสิ ทธิ์เพิ่มขึ้นเป็ น 95,221 หน่วย มูลค่า 262,931 ล้านบาท โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% และ
5.1% ตามลําดับ
ทําให้การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มี หน่ วยโอนกรรมสิ ทธิ์ เฉลี่ ยเดื อนละ 20,000 หน่ วย
มูลค่าเฉลี่ย 62,000 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่าช่วงก่อนเกิ ด Covid 19 ถึง 10,000 หน่ วย และมูลค่าต่างกัน 4,500 ล้านบาท และยัง
พบว่ายอดการโอนติดลบเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาในปี เดียวกัน
โดยคาดการณ์ ว่าภาพรวมในปี 2564 จะมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ทั้งสิ้ น 281,026 หน่ วย ลดลงจากปี 2563 ประมาณ
-21.7% คิดเป็ นมูลค่า 835,559 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่ ประมาณ 10% จากเดิ มคาดการณ์ว่าจะมีการโอนกรรมสิ ทธิ์
270,151 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ราว 24.6% มูลค่า 804,241 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 13.4 %
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ในช่วงเดื อนกรกฎาคม – กันยายน 2564 ตลาดที่อยูอ่ าศัยไทยได้ถึงจุดที่เรี ยกว่าตํ่าสุ ดในรอบปี ที่
ผ่านมา และทิศทางในไตรมาส 4 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีข้ ึน โดยมีปัจจัยบวกที่จะเข้ามาสนับสนุนคือการผ่อนปรน
LTV ของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และมาตรการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจํานองที่ได้ข่าวมาว่าจะขยาย
เวลาให้ออกไปอีก 1 ปี จากรัฐบาล ก็น่าจะมาเป็ นตัวช่วยให้เห็นการขยับตัวของภาคอสังหาฯไม่มากก็นอ้ ย
ข้ อเสนอจากทางฝั่งเอกชนเพือ่ ให้ ภาครัฐนําไปพิจารณาเพือ่ กระตุ้นภาคอสังหาฯ ให้ ดขี นึ้
แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการ LTV จากแบงก์ชาติ แต่ผูก้ ุมบังเหี ยนสุ ดท้ายในการตัดสิ นใจ ก็คือบรรดาธนาคาร
พาณิ ชย์อยูด่ ี ทําให้การออกมากระตุน้ อสังหารอบนี้ เป็ นไปแบบครึ่ งใบ ไปไม่สุดทาง ผูป้ ระกอบการ ยังคงต้องเผชิญกับอัตรา
การปฏิเสธสิ นเชื่อ 20-30% คนอยากกูบ้ า้ น ก็กูไ้ ม่ผ่านเพราะธนาคารไม่ปล่อย ภาคอสังหาที่คาดว่าจะโตได้อาจต้องใช้เวลา
มากกว่า 4 ปี ที่ตลาดอสังหาฯ จะกลับไปอยูจ่ ุดเดิมอีกครั้ง ข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ อธิป พีชานนท์ รองประธาน
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กรรมการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ในฐานะนายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุ รกิจบ้านจัดสรร ได้ยืนข้อเสนอ 4 แนวทางให้
แบงก์ชาตินาํ ไปพิจารณา ได้แก่
คนมีรายได้นอ้ ยที่อยากซื้อบ้าน สามารถใช้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผ่านกลไกของธนาคารรัฐ หรื อธนาคารทัว่ ไป
- จัด ตั้ง Mortgage Fund เช่ น เดี ย วกับ ในต่ างประเทศ เพื่ อ ช่ วยเหลื อ คนที่ กู้ไม่ ผ่านโดยรั ฐ บาลเป็ นเจ้า ภาพ
ในการรับประกันความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างที่อาจกูไ้ ม่ได้
- ผลัก ดัน ให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ป ล่ อ ยสิ น เชื่ อ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด
อย่างเช่นในช่วงสิ้ นปี บางธนาคารทํายอดกูไ้ ด้ถึงเป้ าแล้ว ก็เลือกที่จะไม่ปล่อยเพิ่ม เพราะต้องแบกรับเป้ าที่
มากขึ้ น ในปี หน้า เลยเลื อ กที่ จ ะปฏิ เ สธลู ก ค้า แบบสุ ภ าพว่า “ตรวจแล้ว ไม่ ผ่า น” แม้จ ะผ่อ นปรน LTV
ถ้าธนาคาร ไม่ Unlock ตัวเอง ก็ไม่มีประโยชน์
้ ้ือบ้านได้ในไทย หากตรวจสอบเครดิตแล้วมีความน่าเชื่อถือ
- ปลดล็อคให้ต่างชาติ สามารถกูซ
แนวทางจากภาครั ฐ เพื่ อ กระตุ ้น อสั ง หาปี 2565 โดยการลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนและจดทะเบี ย นจํา นอง
อสัง หาริ มทรั พย์ล่า สุ ดครม. ได้มี ม ติ ให้ต่ออายุม าตรการลดค่าโอน-จดจํานองเหลื อ 0.01% ไปอี ก 1 ปี ตั้ง แต่ ว นั นี้ - 31
ธ.ค. 2565 โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจํานองอสังหาริ มทรัพย์ในรอบนี้ ออกมาเพื่อช่วยลดภาระรายจ่าย
ผูซ้ ้ื อ บ้า นจากอัต ราที่ ก ํา หนดดัง นี้ ซึ่ ง หลัง ครม.อนุ ม ัติ คาดว่า น่ า จะมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2564 โดยมี ก าร
ลดค่าธรรมเนี ยมการโอนปกติ 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนี ยมการจํานอง ปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% สามารถ
ดูตวั อย่างการคํานวณหลังลดธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง ได้ดงั นี้
• ลดค่าธรรมเนี ยมการโอน อัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01%
ั นาโดยบริ ษทั อสังหา
• ลดค่าธรรมเนี ยมการจํานอง อัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% *แต่จะต้องเป็ นโครงการใหม่ที่พฒ
เท่านั้น โครงการมือสอง ไม่เข้าเงื่อนไข
-

กรณีผ้ซู ื้อบ้ านราคา 3 ล้ านบาท
ค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติตอ้ งจ่าย 2% เป็ นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
• การลดค่าจดทะเบี ยนการจํานองอสังหาริ มทรั พย์ จากปกติ ตอ้ งจ่ าย 1% เป็ นเงิ น 30,000 บาท เมื่ อลดเหลื อ 0.01%
จะจ่ายเพียง 300 บาท
•

ตลอดทั้งปี ที่ผา่ นมาต้องยอมรับว่าภาคอสังหาฯยังคงได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อยูเ่ รื่ อยๆ มาจนถึงสิ้นปี ที่คาดกัน
ไว้ว่าจะได้ผ่อนคลายกันบ้าง ทั้งภาครั ฐเองก็มีนโยบายเปิ ดประเทศ และนโยบายที่ มาส่ งเสริ มกระตุน้ เศรษฐกิ จอยู่เสมอ
ทางฝั่งผูป้ ระกอบการในปี ที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรื อชะลอการขายหรื อเปิ ดตัวเหมือนกับในช่วงที่มี Covid-19 ในช่วง
ปี แรก ที่เห็นได้ชดั คือการเปิ ดโครงการใหม่ๆ แบรนด์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ต่างก็ยกทัพกันออกมามาให้ผซู ้ ้ื อได้เลือกกันไม่นอ้ ย
แต่โดยภาพรวมแล้วต้องยอมรับว่าปี ที่ผ่านมาเป็ นปี ของโครงการแนวราบ ไม่วา่ จะเป็ น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
ที่ ผูป้ ระกอบการเลื อ กจะนํา มาพัฒนาเป็ นตัว เลื อ กหลัก ในตลาดที่ อ ยู่อ าศัย กัน มากขึ้ น เพราะยัง เป็ นกลุ่ ม Real Demand
ที่ตอ้ งการบ้านเพื่ออยูอ่ าศัยจริ งอยู่ และเป็ นผลจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่ตอ้ งทํางานที่บา้ นหรื อ Work from Home
กันมาอย่างยาวนาน ทําให้กลุ่ม ผูซ้ ้ื อมองหาที่ อยู่อาศัยที่ มี พ้ืนที่ เพี ยงพอให้นั่งทํา งาน สามารถใช้ชี วิต ในบ้า นได้น านๆ
เน้นพื้นที่พกั ผ่อน และต้องการมีพ้ืนที่สีเขียวภายในบ้านมากขึ้น บ้านแนวราบจึงเป็ นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่า
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ในทางกลับกันแม้ตลาดคอนโดมิ เนี ยมอาจจะไม่สามารถทํายอดขายได้เท่ากับบ้านแนวราบแต่เราก็ได้เห็ นความ
เปลี่ยนแปลงของโครงการคอนโดมิเนี ยมที่สะท้อนการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบพื้นที่ภายใน
ห้องพักอาศัยให้มีมุมสําหรั บนั่งทํางานได้แบบจริ งจังมากขึ้น การออกแบบพื้นที่ ส่วนกลางให้เป็ นที่ ทาํ งาน ประชุ มงาน
ไปจนถึง Studio หรื อพื้นที่สาํ หรับขายของออนไลน์ ให้ลูกบ้านมาเลือกใช้งานตามไลฟ์ สไตล์ของการทํางานกันได้มากขึ้น
เรี ยกได้ว่าในหลายๆโครงการเอามาเป็ นจุดขายกันเลยทีเดียว ถ้าใครกําลังมองหาบ้านและคอนโดในช่วงนี้ นอกจากจะได้
ราคาที่น่าสนใจเพราะ Promotion ต่างๆ ก็จะมีตวั เลือกโครงการที่มีการดีไซน์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามากขึ้นที่จะช่วยให้การอยู่อาศัย
และการทํางานที่บา้ นหรื อคอนโดมิเนียมได้ดีกว่าเดิม
สําหรับกลุ่มนักลงทุนยังคงชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่เรี ยกว่าหายไปเกิ นกว่าครึ่ ง ทําให้ตอ้ ง
กลับมาเน้นการขายกลุ่มลูกค้าชาวไทยมากขึ้น แม้คาดการณ์กนั ว่าในปี 2565 น่าจะมีแนวโน้มที่น่าจะค่อยๆดีข้ ึน เพราะคน
ส่ วนใหญ่เริ่ มปรับตัวอยูร่ ่ วมกับ Covid-19 เริ่ มกลับมาทํางาน ออกนอกบ้าน และใช้ชีวิตกันแบบปกติมากขึ้น กําลังซื้ อน่าจะ
ฟื้ นตัว ได้ใ นปี 2565 แต่ ก็ ย งั จะเป็ นปี ที่ นิ่ ง นอนใจไม่ ไ ด้ หากสถานการณ์ Covid-19 ยัง คงไม่ ห มดไป ก็ จ ะส่ ง ผลถึ ง
การตัดสิ นใจในการซื้ อที่อยูอ่ าศัยได้เช่นกัน เพราะการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคจะระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้นตามไป
ด้วยนั้นเอง
Source of Information : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ : Real Estate Information Center
2. การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
คอนโดร็ อคเซี ย เป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม ใกล้สถาบันการศึ กษาที่ เจาะกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่ม
ผูส้ นใจลงทุนในการทําธุรกิจให้เช่าห้องพักแก่นกั ศึ กษามหาวิทยาลัย และกลุ่มผูป้ กครองที่สนใจซื้ อห้องพัก
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่บุตรหลาน โดยโครงการได้ใช้กลยุทธ์การออกแบบให้เหมาะสมกับการดําเนิน
ชี วิต วัย เรี ยน ด้ว ยห้อ งพัก ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ครบชุ ด พร้ อ มเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าครบเซ็ ท มี ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยมาตรฐานสู งสุ ดตลอด 24 ชม. Wifi Internet ให้บริ การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทํารายงานและเตรี ยมสอบ
มีร้านค้าอํานวยความสะดวก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้ อ, ร้านอาหาร, ร้านซักรี ด, ร้านตัดผม รวมทั้งบริ การพื้นที่จอดรถ
และแม่บ้านทําความสะอาด โดยโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ การใช้วสั ดุ ที่มีคุณภาพสู ง การตกแต่งที่ ทนั สมัย
มีส่ิ งอํานวยความสะดวกภายในโครงการหลากหลาย พร้อมการออกแบบห้องชุดที่มีความแปลกใหม่ให้ความ
คุม้ ค่าในการใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเ คราะห์ สิ น ค้า มี จุ ด แข็งเพี ยงไม่กี่ ด้า น ด้ว ยเป็ นการซื้ อสิ น ทรั พ ย์เ ก่ ามาพัฒ นาเพื่ อ ขายเป็ น
คอนโดมิเนี ยม ส่ วนใหญ่จะได้เปรี ยบเรื่ องราคาขายเพราะราคาที่ซ้ื อส่ วนใหญ่จะซื้ อมาตํ่ากว่าราคาประเมิน
จึงขายได้ถูกกว่าคอนโดที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ ซึ่ งจุดแข็งของอาคารที่วิเคราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรื อ
ห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ที่ขนาดค่อนข้างกระทัดรัดเหมาะแก่การอยูอ่ าศัยของครอบครัวเดี่ยว แต่ราคาต้อง
ถูกกว่าห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ ึ งเป็ น Facility ที่ ดีสําหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกว้าง
8 เมตร ที่ ไ ม่ แ ออัดเหมื อ นโครงการฯ อื่ น ๆ ที่ ท ํา ไว้ 6 เมตร ทั้ง นี้ ยัง มี จุดอ่ อนที่ ตอ้ งหาทางพัฒ นาต่อเพื่อ
สนับสนุนงานขายต่อไป

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 23

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

วิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมาย
•

กลุ่มเป้ าหมายที่ 1
 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 นักศึกษา ม.ราชภัฎมหาสารคาม
ลักษณะการใช้ ชีวติ
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยกว่า 7-8 ชัว่ โมงต่อวันเพื่อศึกษา หรื อ
พบปะเพื่อน และเวลาหลังเลิกเรี ยนมันรวมตัวที่สรรพสิ นค้า เช่น ห้างเสริ ม
ไทยคอมเพล็กซ์ ห้างบิ๊ กซี ช่วงเย็นบางกลุ่มที่รายรับไม่มาก จะทานอาหาร
ตามสั่งบริ เวณที่พกั บางกลุ่มเลือกทานที่ร้านอาหาร ชอบสถานบันเทิงยาม
คํ่าคืนที่พกั ส่วนใหญ่อยูไ่ ม่ไกลจากสถานศึกษา

•

กลุ่มเป้ าหมายที่ 2
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาจารย์ในมหาลัยราชภัฎ
 ข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม
 หมอและพยาบาลในจังหวัด
ลักษณะการใช้ ชีวติ

มีวนั หยุดเสาร์ – อาทิตย์เป็ นหลัก ส่วนใหญ่เข้างาน 8.00 – 15.00 น. (ยกเว้น
กลุ่มพยาบาล เข้าเป็ นกะ) มีรายได้ไม่สูงมาก แต่มีรายรับนอกเหนือจากงาน
ประจําค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะพักบ้านพักราชการ และซื้ออสังหาริ มทรัพย์
ไว้เพื่อปล่อยเช่าให้กบั กลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็ นการทุนระยะยาว

กลุ่มเป้ าหมายที่ 3
 ร้านอาหาร
 ร้านเบเกอรี่ คอฟฟี่
 ร้านขายของชํา หรื อ อะไหล่รถ
ลักษณะการใช้ ชีวติ
ส่วนใหญ่ไม่มีวนั หยุด เปิ ดกิจการทุกวันและดําเนินกิจการด้วยตัวเอง ไม่ให้
พนักงานเก็บเงิ นการใช้ชีวิตหากอยู่ในกลุ่มค้าขาย จะใช้ชีวิตหลังปิ ดร้าน
เพื่อหาร้านอาหารอร่ อยๆ ทาน หรื อ ทําทานที่บา้ นเอง ส่ วนกลุ่มร้านอาหาร
จะมีช่วงเช้าและกลางวันที่จะเป็ นช่วงเวลาพักผ่อน สามารถพาครอบครัวไป
ชมภาพยนต์ เดินซื้อสิ นค้าตามสรรพสิ นค้าได้
• กลุ่มเป้ าหมายที่ 4
 พนักงานธนาคารทุกธนาคาร
 พนักงานในห้างสรรพสิ นค้า
 พนักงานประจําศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์
 พนักงานโรงแรม
•
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ลักษณะการใช้ ชีวติ

ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานที่ ตอ้ งประจําอยู่ที่ออฟฟิ ศ หรื อ ตามโชว์รูม หรื อ
เคาน์เตอร์ รับลูกค้า ส่ วนใหญ่หลังเลิกงานจะเข้าสรรพสิ นค้าเพื่อเลือกซื้ อ
อาหารสําเร็ จรู ปเข้าบ้าน หรื อ รับประทานที่ศูนย์การค้า หรื อตามร้านอาหาร
ตามสั่งทัว่ ไปซึ่ งเป็ นร้านราคาไม่แพงมาก จากการวิเคราะห์ ส่ วนใหญ่เป็ น
งานบริ การ จะไม่ได้หยุดวันหยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ จะได้หยุดวัน ธรรมดา
สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อพักผ่อนและทํางานบ้าน เป็ นวัยที่กาํ ลังสร้างเนื้อสร้าง
ตัว ต้องการพัฒนาจากการเช่าห้อง เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ดว้ ยตัวเอง หรื อเพื่อ
ขายดาวน์ ลงทุนระยะสั้น

เดิมบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการขายห้องชุดทั้งหมด 300 ยูนิต (4 ตึกๆ ละ 75 ยูนิต) บริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์ในการเพิ่ม
รายได้ที่เน้นขยายฐานรายได้จากธุรกิจหลักสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องอื่นๆ ผ่านรู ปแบบจากการสร้างเพื่อ “ขาย” อย่างเดียวมาเป็ น
การสร้างหรื อการพัฒนาโครงการที่ อยู่อาศัยเพื่อ “ปล่อยเช่า” ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบั ธุ รกิ จ และเพิ่ม
โอกาสให้กบั ผูบ้ ริ โภคนั้น ปั จจุบนั โครงการ Roccia Condo 1 มียอดโอนกรรมสิ ทธิ์ สะสม ณ. 31 ธันวาคม 2562 รวม 29
ยูนิต เช่าซื้อ 1 ยูนิต ห้องว่าง 45 ยูนิต
เดื อนมีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ จึ งได้พฒั นาโครงการ Roccia Condo 3 เปิ ดให้เช่ารายเดือน โดยเริ่ มประชาสัมพันธ์
และเปิ ดให้ลูกค้าเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ซึ่ งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีผูเ้ ช่าเต็มมาโดยตลอด จึ งได้เปิ ด
โครงการ Roccia Condo 2 ให้ลูกค้าจองห้องพัก ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และให้ลูกค้าเริ่ มเข้าพักได้ ในเดือนกรกฎาคม 2560
โครงการ Roccia Condo 4 เริ่ มประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าจองในเดื อนเมษายน 2561 และให้ลูกค้าเริ่ มเข้าพักได้ในเดื อน
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นมา ซึ่ งทั้ง 3 ตึก มีอตั ราการหมุนเวียนในการเข้าพักเฉลี่ยมากกว่า 90% โดยมีรายละเอียดอัตราค่าเช่า
ดังนี้
• Roccia Condo 2,3
fully furnished + เครื่ องทํานํ้าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ ย็น อัตราค่าเช่า 3,700 บาท / เดือน ค่านํ้า
ค่าไฟ เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
• Roccia Condo 4 (ชั้น 1) fully furnished + เครื่ องทํานํ้าอุ่น, แอร์ , ทีว,ี ตูเ้ ย็น อัตราค่าเช่า 3,700 บาท / เดือน ค่านํ้า
ค่าไฟ เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
• Roccia Condo 4 (ชั้น 2-4) fully furnished + เครื่ องทํานํ้าอุ่น, แอร์ อัตราค่าเช่า 3,500 บาท / เดือน ค่านํ้า ค่าไฟ
เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
คอนโด ออริ จินส์ บางมด-พระราม 2 ลักษณะอาคารชุดพักอาศัย 19 ชั้น ห้องพักอาศัย 367 ยูนิต ร้านค้า 4 ยูนิต
รวมทั้งโครงการคิดเป็ น 371 ยูนิต เนื้ อที่การก่อสร้าง 2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา บนทําเล ถนนพระราม 2 ราคาเริ่ มต้นที่ 1.29
(ณ วันเปิ ดตัวโครงการ มีนาคม 2556) ขนาดห้อง 26.50 – 28.50 ตารางเมตร , 33.50-39.50 ตารางเมตร, 46.50-56.00 ตาราง
เมตร สถานะโครงการ ณ. 31 ธันวาคม 2564
สถานะโครงการ
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดโอนสะสม
จอง/ทําสัญญา
เช่าซื้อ
ห้องว่าง
รวมทั้งหมด
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จํานวน
(ยูนิต)
336
2
4
29
371

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
591
4.59
6.84
73.57
676

สัดส่ วน%
91%
1%
1%
7%
100%
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สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการออริจนิ ส์ บางมด – พระราม 2
- จุดแข็งของโครงการ ออริจนิ ส์ บางมด – พระราม 2
 วิวสวย บนคอนโด High – Rise สูง 19 ชั้น (ซึ่งในบริ เวณดังกล่าว โครงการ ออริ จินส์ เป็ น โครงการเดียว
ที่เป็ นคอนโดแนวสูง)
 ทําเลการเดินทางที่สะดวก สบาย ติดถนนพระราม ซึ่ งเป็ นเส้นทางใหม่ในการเดินทางเข้าศูนย์กลางธุรกิจ
ที่สะดวกสบายไม่แพ้ทางด่วน และโครงการทางพิเศษบางพลี - บางขุนเทียน หรื อวงแหวนใต้ และเป็ น
แหล่งสาธารณูปโภคต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล, คาร์ ฟูร์, โลตัส, Big C, โฮมโปร
และโรงพยาบาล เป็ นต้น
 ระบบรักษาความปลอดภัย หลายขั้นตอน ที่ลูกค้าสามารถรับรู ้ถึงความปลอดภัย
 ติดแนวรถไฟฟ้ าสายสี แดง (ช่วงหัวลําโพง – มหาชัย)
 ผ่านการรับรองจาก EIA เรี ยบร้อยแล้ว
 กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์
บริ ษทั พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพยเพื่อขายในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่ อ ยู่อ าศัย ของผูบ้ ริ โ ภคให้มากที่ สุด โดยการพัฒนาที่ อ ยู่อ าศัย ในแต่ ละทํา เล บริ ษ ทั จะพิ จารณาให้เหมาะสมกับตลาด
สอดคล้องกับรู ปแบบและวีถีการใช้ชีวติ ของคนรุ่ นใหม่
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการบริ หารจัดการโครงการและบริ การหลังการขาย เพื่อการ
บริ การและแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าที่พกั อาศัยให้เกิดความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าของบริ ษทั ได้เป็ น
อย่างดี
 กลยุทธ์ ทางด้ านราคา
บริ ษทั กําหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทําเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย เป็ นต้น และเปรี ยบเทียบกับราคาของโครงการอื่นที่มีรูปแบบและ
ที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาถึงต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกําหนดราคาจะต้องเป็ น
ราคาที่ เหมาะสม ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุม้ ค่า รวมไปถึงการรั กษาระดับกําไรของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมตาม
ที่บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายไว้
 กลยุทธ์ ทางด้ านการส่ งเสริมการขาย
บริ ษ ทั ให้ความสํา คัญกับการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่ างๆ หลากหลายช่ องทาง เพื่ อ ให้เข้า ถึ งกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายโดยตรง ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ อรู ปแบบต่างๆ เช่น ป้ ายโฆษณา ,การสื่ อสารผ่านทางเว็ป
ไซต์ของบริ ษทั (www.greenresources.co.th) และระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านและ
ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้
ในด้านของการส่งเสริ มการขาย บริ ษทั จะพิจารณาถึงแรงจูงใจที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ ก่อนที่จะนํามาพิจารณา
เพื่อออกแบบโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขาย อาทิเช่น การแถมเฟอร์ นิเจอร์ การแถมเครื่ องปรับอากาศ การให้ส่วนลดต่าง ๆ
เป็ นต้น
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 กลยุทธ์ ทางด้ านการจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษทั มีช่องทางการจําหน่ายโดยตรง ผ่านสํานักงานขายของแต่ละโครงการ ด้วยทีมขายของบริ ษทั ที่มีความรู ้
ความเข้าใจในตัวสิ นค้า และความรู ้เกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์โดยรวมเป็ นอย่างดี จะรับรองลูกค้าทั้งที่ แวะเข้ามาเยี่ยมชม
โครงการที่ สํา นัก งานขาย และห้อ งตัว อย่าง ณ ที่ ต้ งั โครงการ และทางโทรศัพ ท์ท่ี ส ามารถติ ดต่อ สอบถามรายละเอี ยด
ซึ่งทีมขายสามารถอธิบายให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปได้รับรู ้ รับทราบรายละเอียดและข้อมูลโครงการ
นอกเหนื อจากทีมขายของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนขายมืออาชี พ และมีคุณภาพมาร่ วม
งานในการขายให้กบั ทางบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กบั ทีมขายของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทน
ขาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายของบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง ภายใต้กรอบอํานาจอนุ มตั ิของบริ ษทั ซึ่ งจะผ่านการตรวจสอบ /
สอบทานจากผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย และประธานบริ หารตามตารางอํานาจอนุมตั ิที่กาํ หนด
ทั้ง นี้ ผู ้ที่ ส นใจในโครงการของบริ ษ ัท ยัง สามารถโทรศัพ ท์ เ ข้า มาสอบถามรายละเอี ย ดได้ท่ี ห มายเลข
02-504-5237-39 หรื อศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.greenresources.co.th
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สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม

Situation
• จุดแข็งของอาคารที่วเิ คราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรื อห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ที่ขนาดค่อนข้าง
กระทัดรัดเหมาะแก่การอยูอ่ าศัยของครอบครัวเดี่ยว แต่ราคาต้องถูกกว่าห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ ึง
เป็ น Facility ที่ดีสาํ หรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกว้าง 8 เมตร

Price and Area
• ห้องสตูดิโอช่วงราคาตลาดไม่ควรเกิน 27,000-30,000 ต่อ ตรม. หรื อ ราคาเริ่ มชั้นแรกที่ 690,000 750,000 บาท

Functional
• โครงการร็ อคเซียก็สามารถพัฒนารู ปแบบให้เป็ น 1 ห้องนอนกับห้องนอนกับห้องครัว
• (ควรขายราคาแบบห้อง สตูดิโอ)
Absorption Rate
• จากภาพรวมการซื้อ - ขายอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในจังหวัดมหาสารคาม มีอุปสงค์
ค่อนข้างน้อย จึงต้องสร้างบรรยากาศต่างๆ ให้เกิดกระแส และความสนใจใน การซื้อ - ขาย เพิ่มขึ้น และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
Theories of Motivation
• ซื้อเพื่อดํารงชีพ และ เพื่อความปลอดภัย
• Life Style เช่น ใช้กระเป๋ าราคาประหยัด หรื อกินอาหารตามร้านข้างทางธรรมดา ร้านตามสัง่ ต้องการของ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ หากซื้อคอนโด เช่น TV เครื่ องใช้รถมอเตอร์ไซค์ หรื อรถอีโก้คาร์ ส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานปฎิบตั ิการ พยาบาล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่รายได้ 18,000 บาทขึ้นไป ชอบเดินตลาด
นัด หรื อ ชอบเดินห้าง
Target Approach
•
•
•
•
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กลุม่ นักศึกษา ให้ผปู ้ กครองซื้อไว้เพื่ออาศัยระหว่างศึกษาและขายหรื อปล่อยเช่าต่อ
กลุ่มข้าราชการซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าระยะยาว หรื ออาศัย
กลุ่ม SME ซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าระยะยาว หรื ออาศัยเอง
กลุ่มพนักงาน ซื้อไว้เพื่ออาศัยเอง หรื อ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น
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โครงการเดิ มชื่ อ คือ “ศูนย์หอพัก ตักสิ ลา” ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่คนในพื้นที่ รู้จกั เป็ นอย่างดี ว่าเป็ นอพาร์ ทเม้นท์ หรื อ หอพัก
ที่สร้างเพื่อให้นกั ศึกษาไว้เช่าเป็ นรายเดือน ดังนั้นในกรณี น้ ี คือการ Renovate เพื่อขายคอนโด นอกจากการปรับเปลี่ยนโฉม
หน้า หรื อ รู ปแบบภายนอกแล้ว พร้อมเปลี่ยนชื่ อใหม่ “โครงการร็ อคเซี ย” เพื่อกระตุน้ แรงซื้ อจากการกลุ่มเป้ าหมาย หรื อ
สร้างความสดใส แตกต่างขึ้นอีกครั้ง
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สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการคอนโด ออริจนิ ส์ บางมด-พระราม2

Situation
• จุดแข็งของอาคารที่วิเคราะห์ คือ มีห้องหลายขนาดให้เลือกสรร ดังนี้ 1.Superior Design 28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1
ห้องนํ้า ห้องรับแขก 1 มุมบริ การ 2.ห้อง Super Deluxe Design รวม 2 ห้องของห้องขนาด 56 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2
ห้องนํ้า 1 ห้องรับแขก 1 มุมบริ หาร 3. ห้อง Deluxe Design ขนาด 33,39,44,46.5 ตารางเมตร 1 ห้องนํ้า 1 ห้องรับแขก 1
มุมบริ การ

Price and Area
• ราคาเริ่ มต้นที่ประมาณ 61,000.- บาท/ตารางเมตร และราคาจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของชั้น

Functional
• Lobby โถงทางเข้าขนาดใหญ่, สวนพักผ่อนขนาดใหญ่บริ เวณด้านหน้าโครงการ แบบ Tunnel Tropical
Garden , Sky Fitness , สระว่ายนํ้า
• (ห้องเอนกประสงค์ขนาดใหญ่แบบ inside-out Garden (Common room) , มุมอ่านหนังสื อพร้อม Wifi
• ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มความรัดกุมต่อลูกบ้านที่มาอาศัยอยู่
Absorption Rate
• จากภาพรวมการซื้อ - ขายอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมปัจจุบนั บริ เวณดังกล่าว โครงการ
ออริ จินส์ ยังไม่มีคู่แข่งขันมากนัก
Theories of Motivation
• ซื้อเพื่อดํารงชีพ เพื่อความปลอดภัย และซื้อเพื่อเกร็ งกําไร
• กลุม่ เป้ าหมายจะมี lifestyle ที่ทนั สมัยและรักความสะดวกสบาย
Target Approach
•
•
•
•
•
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กลุม่ ลูกค้าทัว่ ไปที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยที่มีความสะดวกในการเดินทาง
กลุ่มนักลงทุนทัว่ ไป
กลุ่ม SME ซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าระยะยาว หรื ออาศัยเอง
กลุ่มพนักงาน ซื้อไว้เพื่ออาศัยเอง หรื อ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น
กลุ่มนักลงทุนระยะสั้นซื้อเพื่อเกร็ งกําไร
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3. สภาวะการแข่ งขันทางการตลาด
ปั จ จุ บัน จะเห็ น ว่า มี โ ครงการต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นห้า งสรรพสิ น ค้า ร้ า นค้า ประเภทขายสิ น ค้า เฉพาะทาง เช่ น
เฟอร์ นิเจอร์ ต่างมาเปิ ดที่ จงั หวัดมหาสารคาม ดังนั้น แนวโน้มความเจริ ญของจังหวัดมหาสารคามมีการพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆ
อีกทั้งการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย โรงพยาบาล จะทําให้จงั หวัดมหาสารคามมีความเจริ ญเพิ่มขึ่น นอกจากนี้ จังหวัด
มหาสารคาม ยังมีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวเมื่อมีการเปิ ดการค้าเสรี ดังนั้นจังหวัดมหาสารคามจะเป็ นจังหวัดที่เพื่อน
บ้านของไทย เช่น จีน เวียดนาม ลาว ส่ งนักศึกษามาศึกษาเพิ่มขึ่น หลักสู ตรการศึกษา ไม่วา่ ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเกาหลี
ก็ มี เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ซึ่ งอนาคตมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม จะมี ก ารเปิ ดภาควิ ช าแพทย์ศ าสตร์
(แผนปั จจุบนั ) จะเห็นได้จากการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตลาดคอนโดมิเนี ยมให้เข้าพักอาศัยในบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งเก่าและใหม่ มีความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนา เนื่ องจากจํานวนอุปทานยังน้อยกว่า จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี นักศึ กษาส่ วนใหญ่จะเป็ น
ชาวต่างถิ่น ที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคอีสาน และในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยงั มีนกั ศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เข้ามาศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม แก่ ชาวจีน และชาวเวียดนาม เป็ นต้น
แนวโน้ม การเพิ่ ม ขึ่ น ของบุ ค คลากรทางการศึ ก ษา มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น จากการขยายหลัก สู ต รการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งบริ เวณที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ในเขตบริ เวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยซึ่ งบริ เวณดังกล่าว
ยังไม่มีคู่แข่งขันมากนัก และยังเป็ นบริ เวณที่สะดวกในการคมนาคมของนักศึกษา (ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย)
4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
- ไม่มี 5. งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –


กลุ่มธุรกิจพลังงาน

1. การวิเคราะห์ ทางการตลาด
สรุปสภาวะธุรกิจพลังงานปี 2563 - 2564
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิ ดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2563 ความต้องการใช้พลังงานลดลง
5.8% จากการใช้น้ ํา มัน ก๊ า ซธรรมชาติ และถ่ า นหิ น /ลิ ก ไนต์ ที่ ล ดลง ในขณะที่ ก ารใช้พ ลัง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ้ น 0.4%
ด้านแนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2564 สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
มาเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการใช้พ ลัง งาน คํา นึ ง ถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จที่ ช ะลอตัว ลงจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิด-19
ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยประมาณการความต้องการใช้พลังงานค่อนข้างทรงตัว โดยคาดการณ์เพิ่มขึ้น 0.1-0.4% ส่ วนความ
ต้องการใช้พลังงานทดแทนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% จากนโยบายส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ
แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 ซึ่ ง สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิ จ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน โดย สศช. คาดว่าในปี 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อย
ละ 3.5 – 4.5 ด้านราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ์วา่ ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2564 คาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 41.0
– 51.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า
เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัวลดลงร้อยละ 4.9 ทั้งนี้ สนพ. ได้คาํ นึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดย สนพ. ได้ประมาณการความต้องการใช้พลังงานในปี 2564 ออกเป็ น 2 กรณี
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คือ กรณี ที่เกิดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 ครั้ง และกรณี ที่เกิดการระบาดมากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ
ปี 2564 ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การใช้พ ลัง งานขั้น ต้น ปี 2564 คาดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยร้ อ ยละ 2 ถึ ง 19 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของพลัง งานเกื อบ
ทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ าํ มันที่ลดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดการณ์วา่ การใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ถึง 41 การใช้ถ่านหิ น/ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1 ถึง 4 ส่ วนการใช้พลังงานทดแทน
คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากนโยบายส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้ านําเข้า คาดว่าจะมีการ
ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
การใช้น้ าํ มันสําเร็ จรู ป ปี 2564 คาดว่ามีการใช้ลดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดว่าการใช้น้ าํ มันเครื่ องบิน จะลดลง
ร้ อ ยละ -458 ถึ ง -515 ตามการหดตัว ของการท่ อ งเที่ ย ว และ การใช้ LPG ในส่ ว นที่ ไ ม่ ร วมการใช้เ ป็ น Feed stocks
ของอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี คาดว่าจะลดลงร้อยละ -7 ถึง -27 ส่ วนการใช้น้ าํ มันดี เซล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ถึง 13
ส่วนการใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ถึง 8
การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ -10 ถึง -55 โดยการใช้ในภาคครัวเรื อน
คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ถึง 25 และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ถึง 36 ในขณะที่การใช้ในรถยนต์คาดว่าจะ
ลดลงร้อยละ -122 ถึง -158
ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ถึง 41 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
การใช้ในภาคขนส่ งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่ องจากการที่ผูใ้ ช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง เนื่ องจากคาดว่าราคา
นํ้ามันยังคงไม่สูงมากนัก
การใช้ไฟฟ้ า ปี 2564 คาดว่าจะมี การใช้ไฟฟ้ าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่ วย เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 20 ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและตามการดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
ซึ่ งทางกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เพื่อจําหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ภาครัฐ
ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการ
พัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีศกั ภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ ยง
จากการดําเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่างมัน่ คงและต่อเนื่องในระยะยาว
จึ ง ขยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทนแบบติ ด ตั้ง พื้ น ดิ น
(Solar Farm ) ภายใต้การดําเนินการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2. การตลาดของธุรกิจของพลังงาน
2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) การผลิตกระแสไฟฟ้ าในปี 2564 สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อใช้ในการจัดจําหน่ ายให้กบั หน่วยงานภาครัฐฯ โดยมีรายละเอียด ของแต่ละ
โครงการดังต่อไปนี้
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1. โครงการทีจ่ .ลพบุรี จํานวน 1 MW

2.โครงการ SK1 จ.สระแก้ ว จํานวน 5 MW
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3.โครงการ VT จ.นครราชสีมา จํานวน 5 MW

2. รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าโดยในปี 2563 - 2564 บริ ษทั ได้เริ่ มต้นขยายในธุ รกิ จ
พลัง งาน ในส่ ว นงานใหม่ คื อการให้บริ ก ารรั บจ้า งจัด หาอุ ปกรณ์ ออกแบบ และติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ร วมถึ งการให้บริ ก ารบํา รุ งรั ก ษา ตรวจสอบอุ ป กรณ์ และให้
คํา ปรึ ก ษาในการติ ด ตั้ง ระบบพลัง งานไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ บบครบวงจร ( EPC) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลําดับ
ชื่อโครงการ
รายละเอียด
1. SOLAR ROOFTOP
SITE : VIBRAVADI, BANGKOK
VIBHAVADI HOSPITAL CAPACITY: 384.8 KWP.
SOLAR PANEL : JINKO SOLAR
INVERTER: HUAWEI
2. SOLAR ROOFTOP
SITE :NAWAMIN 155, BANGKOK
VIRIYA HOUSE
CAPACITY: 72.00 KWP.
SOLAR PANEL:JINKO SOLAR
INVERTER :HUAWEI, SOLAR
EDGE
3. SOLAR ROOFTOP
SITE : PATTHANAKARN,
THEPHARAK
BANGKOK
CAPACITY: 448.00 KWP.
WAREHOUSE
SOLAR PANEL:JINKO SOLAR
INVERTER : HUAWEI
GREEN

หมายเหตุ
ส่ งมอบงานแล้ ว
100 %

ส่ งมอบงานแล้ ว
100 %

ส่ งมอบงานแล้ ว
100 %
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กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
การผลิตกระแสไฟเพื่อจัดจําหน่ายจะมีราคาตามสัญญาที่ได้ลงนามกับคู่คา้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญานั้น ๆ แต่ในส่วนของการกําหนดราคาสําหรับบริ การและการติดตั้ง บริ ษทั ฯ จะคํานวณจากต้นทุน
ที่บริ ษทั มีและเพิ่มในส่วนกําไรขั้นต้น
2.3 กลยุทธ์ สถานที่ (Place)
ตามที่ ภ าครั ฐ ได้ส่ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประเภทาพลัง งานทดแทนนั้นสํา นัก นโยบายและแผนของ
กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่ม ของโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน
เข้ามาแทน แต่ภายใต้การพึ่งพิงการได้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้ า ที่ลดลงจากสาเหตข้างต้น ปรากฎว่า
ต้นทุนในการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาและบนพื้นมีค่าที่ ลดลงจนมี ราคาต้นทุ น
การผลิตไฟฟ้ าต่อหน่วยเมื่อเปรี ยบเทียบกับการซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ านคร
หลวงในระดับ ที่ ป ระหยัด ได้ห ากมี ก ารติ ด ตั้ง เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ เ อง (Self Consumption) ลดลงหรื อ
ประหยัดโดยประมาณ 12 – 30% จึ งส่ งผลให้เกิ ดอุปสงค์มากขึ้น จากภาคเอกชนที่ มีความประสงค์จะ
ปรับปรุ งโครงสร้างการใช้พลังงานของธุ รกิ จโ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการลงทุน บริ ษทั จึ งเล็งเห็นประโยชน์
ดังกล่าว จึงได้เลือกในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงงาน ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้ า
ได้เป็ นอย่างดี
2.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด
บริ ษัท จะดํา เนิ น ศึ ก ษาโครงการที่ มี ค วามสนใจในการลดต้น ทุ น การใช้ไ ฟฟ้ า ภายใน
อุตสาหกรรม และจะนําเสนอผลงานที่ผ่านมา และให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจากการ
ดําเนินการดังกล่าว
3. การวิเคราะห์ การแข่ งขัน
เนื่องจากในปั จจุบนั ความต้องการใช้ไฟฟ้ าปี 2564- 2563 คาดว่าจะหดตัว 2.0-3.0% (จากที่ขยายตัว 2.7%
ในปี 2562) ผลจากมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่ งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหดตัวทั้งภาคการผลิตและบริ การ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564-2565 คาดว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้ าเอกชนจะเติบโต
ดี ข้ ึ น โดยลํา ดับ ปั จ จัย หนุ นทั้ง ด้า นอุ ปสงค์ที่มี ต ลาดรองรั บแน่ นอน และด้า นอุ ป ทานจากนโยบายสนับสนุ น
การลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อก
ทั้งนี้ กลุ่มโรงไฟฟ้ าที่ การลงทุนมี แนวโน้มเร่ งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป ประกอบด้วย โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ตามลําดับ
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ ภาครัฐจะทยอยรับซื้ อไฟฟ้ า อีกทั้งเป็ นกลุ่มที่ มีศกั ยภาพการแข่งขันด้าน
ต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ สําหรับโครงการพลังงานลม ภาครัฐจะเริ่ มรับซื้อไฟฟ้ าในปี 2565-2567 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
การลงทุนขยายสายส่งไฟฟ้ าในพื้นที่เป้ าหมายคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์
โครงสร้ างธุ รกิ จผลิ ตไฟฟ้ าของไทยมี ลกั ษณะผูกขาดโดยภาครั ฐเป็ นผูซ้ ้ื อรายเดี ยว (Enhanced Single
Buyer Model) กล่าวคือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT)
เป็ นทั้งผูผ้ ลิตและรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) และผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) รวมถึงยังผูกขาดระบบสายส่ งไฟฟ้ า (Transmission system)
โดยมี ก ารไฟฟ้ านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority: MEA) และการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (Provincial
2.2
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Electricity Authority: PEA) ทําหน้าที่ จาํ หน่ ายไฟฟ้ าและมีการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer: VSPP)
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าขึน้ อยู่กบั
• ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศ ซึ่ งผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลี่ยคิดเป็ น
ประมาณ 0.9-1.1 เท่าของอัตราการเติบโตของ GDP เมื่อพิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจ พบว่า ในปี 2562
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรื อน และภาคอื่นๆ มีการใช้ไฟฟ้ าในสัดส่วน 44.6% 25.5% 25.5%
และ 4.4% ของปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าทั้งประเทศ ตามลําดับ (ภาพที่ 3) โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้
ไฟฟ้ ามากที่ สุด รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน อิเล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ และ
พลาสติก ตามลําดับ สําหรับภาคบริ การที่ มีการใช้ไฟฟ้ ามากที่ สุด ได้แก่ อพาร์ ทเม้นท์และเกสต์เฮ้า ส์
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม ขายปลีก ขายส่ง ตามลําดับ
•

นโยบายภาครัฐ ได้แก่ (1) แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (Power Development Plan: PDP)
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)
โดยจะกําหนดกําลังการผลิตไฟฟ้ าสําหรับโรงไฟฟ้ าแต่ละประเภท[1] (2) นโยบายด้านราคารับซื้ อไฟฟ้ า
ที่ ผลิ ตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ งมี ตน้ ทุ นการผลิ ตสู งกว่าการผลิ ตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล (ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิ น และนํ้ามัน) โดยปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ระบบ Feed-in Tariff [2] (FiT) จากเดิมที่ใช้ระบบ
Adder [3] (Box 1) และ (3) แผนพัฒ นาโครงข่ า ยสายส่ ง ไฟฟ้ าเพื่ อ รองรั บ กํา ลัง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
สําหรับประเทศไทยผูผ้ ลิตเอกชนมีบทบาทในการผลิ ตไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 มีสัดส่ วน
รวมกันอยู่ที่ 57.7% ของกําลังการผลิตติดตั้งในระบบ แบ่งเป็ น IPP สัดส่ วน 30.3% และ SPP + VSPP
สัดส่วน 27.4% ขณะที่ EGAT ผลิตและนําเข้าไฟฟ้ าจากประเทศเพื่อนบ้านมีสดั ส่วนรวมกันอยูท่ ี่ 42.3%

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)
•

•

GREEN

กําลังการผลิตติดตั้ง: มากกว่า 90 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงหลัก ผูผ้ ลิตได้แก่
(1) บมจ.ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุ รี โฮลดิ้ ง (2) บจก.กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส (3) บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที (4) บจก.กัลฟ์
เพาเวอร์ เ จนเนอเรชั่น (5) บจก.ราชบุ รี เ พาเวอร์ (6) บจก.บี แ อลซี พี เพาเวอร์ (7) บมจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า
(8) บจก.โกลว์ ไอพี พี (บ่ อ วิน ) (9) บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น เนอร์ ยี (10) บจก.ผลิ ต ไฟฟ้ าราชบุ รี
(11) บจก.เก็คโค่-วัน และ (12) บจก.อีสเทิร์น เพาเวอร์
รายได้ของธุ รกิ จ: กลุ่มนี้ จะมีความเสี่ ยงตํ่าในการรับรู ้รายได้ เนื่ องจากมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว
(อายุสัญญา 25 ปี ) กับ EGAT โดยมี รายได้จาก 2 ทางคื อ (1) รายได้ข้ นั ตํ่าที่ จะได้รับตามที่ กาํ หนดใน
สัญญาขายไฟฟ้ าระยะยาวกับ EGAT หรื อที่ เรี ยกว่า Minimum take และ (2) รายได้จากปริ มาณการจ่าย
ไฟฟ้ าเข้าระบบจริ งตามการใช้ของผูบ้ ริ โภคในประเทศ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนโรงไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ อาทิ เมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ออสเตรเลีย
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2. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP)
• กําลังการผลิ ตติ ดตั้ง: 10-90 เมกะวัตต์ ใช้เชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น นํ้ามัน และพลังงาน
หมุ น เวี ย น ผู ้ผ ลิ ต กลุ่ ม นี้ ขายไฟฟ้ าส่ ว นใหญ่ ใ ห้ กับ EGAT ส่ ว นที่ เ หลื อ จะขายให้ แ ก่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมในสถานที่ใกล้เคียง จําแนกเป็ น (1) SPP ประเภท Firm มีสัญญาขายไฟฟ้ าให้ EGAT
เป็ นระยะเวลา 20-25 ปี เชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นก๊าซธรรมชาติและถ่านหิ น และ (2) SPP ประเภท
Non-Firm อายุสัญญา 5 ปี (ต่ออายุได้คราวละ 5 ปี ) เชื้ อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นพลังงานหมุนเวียน
อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ขยะชีวมวล
•

รายได้ของธุ รกิ จ: ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า SPP มีรายได้ 2 ทางคือ (1) รายได้จากสัญญาขายไฟฟ้ าระยะยาวกับ
EGAT มีการประกันรายได้ข้ นั ตํ่าเช่นเดียวกับ IPP ความเสี่ ยงในการรับรู ้รายได้จึงค่อนข้างตํ่า และ
(2) รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าโดยตรงให้กบั ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง รายได้
ในส่ วนนี้ จะผันแปรตามทิศทางเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนโรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ เช่น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในญี่ปุ่น จี น และไต้หวัน
พลังงานลมในเวียดนาม เป็ นต้น

3. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)
•

•

กํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง : น้ อ ยกว่ า 10 เมกะวั ต ต์ ใช้เ ชื้ อ เพลิ ง จากแหล่ ง พลัง งานหมุ น เวี ย น อาทิ
แสงอาทิ ตย์ ลม พลังนํ้า ชี วมวล ก๊าซชี วภาพ และขยะ โดยทัว่ ไปจะผลิตไฟฟ้ าเพื่อใช้เองเป็ นหลัก
ส่ วนที่ เหลือจะขายให้กบั MEA และ PEA ในอัตรารับซื้ อภายใต้ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตลอด
อายุโครงการโดยอิงตามประเภทเชื้ อเพลิง (Box 1) ผูผ้ ลิตในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม จัดหาออกแบบ และก่อสร้าง เนื่ องจากมีความชํานาญงานด้านติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ า รวมถึงผูผ้ ลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย์
รายได้ ของธุรกิจ: ผูผ้ ลิตในกลุ่มนี้มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั MEA และ PEA ตามสัญญา
โดยจะรับรู ้รายได้หลังจากจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ (COD) แล้ว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
อาทิ แสงอาทิ ตย์ ลม และนํ้า ในช่วง 1-2 ปี แรก ผลประกอบการจะอยูใ่ นภาวะขาดทุน เนื่ องจากมี
ภาระต้นทุนสู งจากการก่อสร้างและการติดตั้งระบบ จากนั้นผลประกอบการจะปรับดี ข้ ึนจากการ
ทยอยรับรู ้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ า ส่ วนโรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้ อเพลิงชี วมวล ก๊าซชี วภาพ และขยะ
ผลประกอบการมักมีความไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณและราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง

จากการวิเคราะห์ แนวโน้ ม
ปี 2563 คาดว่ารายได้ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนโดยรวมจะเติบโตชะลอลง ตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ซบเซา ในปี
2564-2565 คาดว่ารายได้ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนโดยเฉพาะรายใหญ่มีแนวโน้มเติบโตดีข้ ึน จากความต้องการใช้ไฟฟ้ าใน
ประเทศที่มีแนวโน้มฟื้ นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันด้านต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ทําให้ผลประกอบการโดยรวมยังอยูใ่ นระดับปานกลาง
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•

•

•

ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (IPP): คาดรายได้มีทิศทางเติ บโตดี ข้ ึนเป็ นลําดับในปี 2564-2565 หนุ นโดยปริ มาณการ
จําหน่ ายไฟฟ้ าในประเทศและผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ สําหรับทิ ศทางการลงทุน คาดว่าผูผ้ ลิต
มี แ นวโน้ม หันไปลงทุ นโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวีย นมากขึ้ น เนื่ อ งจากแผน PDP2018 ฉบับ ปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 1
พ.ศ. 2563-2580 จะมี ก ารเปิ ดประมู ล โรงไฟฟ้ าใหม่ ท ดแทนจากก๊ า ซธรรมชาติ เ พี ย ง 700 เมกะวัต ต์ใ นช่ ว งปี
2564-2565 (อาจมี การเลื่ อนออกไปเนื่ องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ในปี 2563)
อีกทั้งการสร้างโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่มกั จะไม่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทําให้ถูกต่อต้านจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า
ขณะที่ การลงทุ นโรงไฟฟ้ าในต่างประเทศมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ น อาทิ เมี ยนมา สปป.ลาว อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ทั้งประเภทโรงไฟฟ้ าเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP): รายได้ธุ ร กิ จ ยัง สามารถประคองตัว ได้ โดยโอกาสการลงทุ น จะเอื้ อ เฉพาะกับ
(1) โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติระบบ Cogeneration ที่จะทยอยสิ้ นสุ ดอายุสัญญาในปี 2562-2568 ซึ่ งสามารถ
ดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั นิ คมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่ อง (2) การลงทุนใหม่
ของโรงไฟฟ้ าจากพลังงานหมุน เวียนแบบ SPP hybrid firm เนื่ อ งจากต้นทุ นค่ าเชื้ อ เพลิ งตํ่ากว่า ราคาขายปลี ก
ค่าไฟฟ้ า (ต้นทุนประมาณ 1.81 บาทต่อหน่วย ขณะที่ราคาขายปลีกค่าไฟฟ้ าอยูท่ ี่ประมาณ 3.60 บาทต่อหน่วย) และ
(3) การลงทุนโรงไฟฟ้ าใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP): รายได้ทยอยเติบโตจากปั จจัยหนุนทางด้านอุปสงค์ที่มีตลาดรองรับแน่นอน แต่
โอกาสในการขยายการลงทุนอาจจํากัดเฉพาะบางกลุ่มที่ ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐตามแผน PDP และ
AEDP ฉบับปรับปรุ งใหม่ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ภาครัฐจะทยอยเปิ ดรับซื้ อไฟฟ้ าตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการรายใหม่อาจ
เผชิ ญ ข้อ จํา กั ด ด้ า นวัต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การลงทุ น ในโครงการพลัง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต จากชี ว มวล ขยะ และ
ก๊าซชี วภาพ ส่ วนโครงการพลังงานลม ภาครัฐอาจทยอยเปิ ดรับซื้ อไฟฟ้ าสําหรับการลงทุนในโครงการใหม่ใน
ปี 2565-2567

จากข้ อมูลข้ างต้ นจึงวิเคราะห์ การแข่ งขันได้ ดงั นี้
ด้านการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุ นแรง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน เนื่ องจากผูป้ ระกอบการ
มีการขยายกําลังการผลิตทั้งจากรายเดิ มและการเข้ามาลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ มีศกั ยภาพด้าน
การเงินและเทคโนโลยี เช่น ผูผ้ ลิต IPP / SPP กลุ่มผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม/จัดหาออกแบบและก่อสร้าง
(EPC) เนื่ องจากมีความชํานาญงานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้ า และจากกลุ่มผูผ้ ลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
ซึ่ งทั้ง 3 กลุ่ม ได้แตกไลน์ธุรกิจมาลงทุนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น บริ ษทั จึงต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ให้
เป็ นไปตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อ บริ การ โดยมี การเปรี ยบเที ยบราคา และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ จะพิจารณาจากภาพรวมซึ่งจะมีลาํ ดับการอนุมตั ิตามขั้นตอนแผนการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์บางรายงานจะต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ (บางรายงานตามสัญญาเดิมที่มีกบั คู่คา้ ในส่วนของการรับประกัน)

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 38

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

5. งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่ อย
1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ปั จจุ บัน บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ มตั ิ จากตลาดหลักทรั พ ย์ต ลาดแห่ งประเทศไทย ให้ทบทวนการปรั บย้า ยกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมและหมวดธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมทรั พ ยากร (Resources) หมวดธุ ร กิ จ พลัง งานและ
สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป เนื่ องจากในปี 2562 มีรายได้จาก
ธุรกิจไฟฟ้ า สัดส่วนถึงร้อยละ 69 ของรายได้รวม และยังคงมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 2 โครงการที่ยงั ดําเนินการประเภท
ที่อยูอ่ าศัยโดยเน้นการขายโครงการอาคารชุด (ทรัพย์สินที่ยงั จัดจําหน่ายไม่แล้วเสร็ จ) ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึ กษา
เป็ นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุน ในบริ ษทั ย่อยเป็ นกลุ่มของพลังงานทดแทน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน มีดงั นี้
ภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) 1

บริษัท ORIN 2
100%

บริ ษัท TSAM 3

GREEN COMPANY
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและ
ให้ บริการ (EPC)

บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) 1

บริ ษัท SK1 4

บริ ษัท VT 5

หมายเหตุ

1

2

GREEN

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) เดิ มชื่ อ บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ได้รับการอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
พร้อมทั้งจดทะเบี ยนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ใหม่ ชื่ อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั ต่อ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ มีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
**แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2558 บริ ษัทจะใช้ ช่ื อ บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จํากั ด
(มหาชน) แทน บริ ษัท เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้จากการให้เช่าของโครงการร็ อคเซี ยคอนโด จ.มหาสารคาม
ประมาณ 8.73 ล้านบาทและ 10.25 ล้านบาทตามลําดับ
บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส เข้าลงทุนใน บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (เป็ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
สร้างคอนโด ภายใต้ชื่อ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2) ด้วยเงินลงทุน 160 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทํารายการเข้าซื้อหุน้ สามัญของโอริ น โดยได้รับโอนหุน้ สามัญจํานวน 150,000 หุน้
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และชําระเงินค่าซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผขู ้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึ งส่ งผลให้โอริ นมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (รายละเอียดความ
คืบหน้าของโครงการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 1.3.1)
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์ และลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม 177 ล้านบาทเป็ น 45 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาเมื่อบริ ษทั ได้เข้าศึกษาธุรกิจดังกล่าวแล้วและยังไม่สามารถดําเนินการประกอบกิจการ
ได้ในปั จจุบนั ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาอนุมตั ิให้ปิดกิ จการหรื อจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั
ออกไปตามมติการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ :
เมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ จาํ หน่ ายจํานวน 4,499,996 หุ ้นหรื อ คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ในราคาซื้ อขาย 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงกัน ให้แก่นางสาว
ดวงศิริ ปั ญญาคง (ผูซ้ ้ือ)
บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด
โครงสร้างการถือหุน้ ในบริ ษทั SK1 (บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด)
 โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลําดับ
1
2
3

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ACDE
ML*
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
196,000
294,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
19.6%
29.4%
51.0%
100%

*บริ ษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด : ML ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SK1 ไว้ กบั
GREEN และ ACDE ในสัดส่ วนร้ อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลําดับ
 โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ
1
2

หมายเหตุ

GREEN

ผู้ถือหุ้น
GREEN
GREEN***
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
490,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

*** อ้ างถึ งรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุ มมี มติ อนุมัติให้ ACDE โอนหุ้ นสามัญของ SK1 จํานวน
29.4% และรั บ โอนสิ ท ธิ การรั บจํา นํา หุ้ นบุริม สิ ทธิ ทั้ งหมดที่ ACDE ทํา ไว้ กั บ ML
ให้ กับ GREEN และ รายงานการประชุมกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิ กายน 2563 ที่ ประชุมมีมติรับทราบการโอนหุ้นบุริมสิ ทธิ ของ บริ ษัท เอสเค วัน
เพาเวอร์ จํากัด จาก ML ให้ กับ GREEN
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บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
o โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด)
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
ACDE
AST*

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

รวม

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

* บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (AST) ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่
ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั ACDE
โครงสร้ างการถือหุ้นณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ
1
2

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้น
GREEN
GREEN***
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49%
51.0%
รวม

*** อ้ างถึ งรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ACDE โอนหุ้ นสามัญของ VT จํานวน 49%
และรั บ โอนสิ ทธิ การรั บจํา นํา หุ้ นบุริม สิ ทธิ ทั้ งหมดที่ ACDE ทํา ไว้ กั บ AST ให้ กับ
GREEN และ GREEN ได้ รั บ โอนหุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ ข อง บริ ษั ท เวนตุส โซลาร์ จํา กั ด
จาก AST เมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2563

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) สถานที่ ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ จดั ตั้งบริ ษทั 7 มกราคม 2535 จดทะเบี ยนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
สองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการ
ตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
ในปี 2556 ได้เริ่ มการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการร็ อคเซีย คอนโด จังหวัดมหาสารคาม
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาโครงการเพื่ออยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีแนวนโยบายในการบริ หารงานและว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่กาํ หนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่ งวิศวกรและสถาปนิกของบริ ษทั ได้เข้า
ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อ โครงการร็ อคเซี ย เป็ นลักษณะคอนโดมิเนี ยม จํานวน 4 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร
ห้อ งพัก อาศัย จํา นวน 75 ยูนิ ต รวมทั้ง โครงการ 300 ยูนิ ต สถานที่ ต้ ัง ใกล้แ หล่ ง การศึ ก ษา เขตมหาวิท ยาลัย จัง หวัด
มหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 189 ล้านบาท ซึ่ งโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างแล้วเสร็ จ 100% พร้อมโอนทุก
อาคาร
GREEN
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ในปี 2560 เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จและยอดจําหน่ ายของโครงการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ฝ่ ายบริ หารจึ งมี
นโยบายในการปรับปรุ งอาคารบางส่ วนของโครงการเพื่อให้เช่า ซึ่ งได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจ โดยส่ วนที่ให้เช่ามีผูเ้ ช่าใน
อัตราร้อยละ 80 – 95 ตลอดปี ที่ผา่ นมา และในปี 2561 ได้มีการขยายส่ วนอาคารให้เช่าเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในช่วงปี 2564 มียอดการโอนอาคารชุดดังกล่าวทั้งหมด 1 ห้อง คิดเป็ นมูลค่า
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 0.65 ล้านบาท และอาคารโครงการร็ อคเซี ย 1 โอนแล้ว 33 ห้อง คงเหลือ 42 ห้อง และ ในส่ วนอาคาร
โครงการร็ อคเซี ย 2 - 4 ได้เปิ ดให้เช่ารายเดือน เดือนละ 3,500 – 3,700 บาท ซึ่ งมีผูเ้ ช่าคิดเป็ นร้อยละ 91 ของจํานวนห้องเช่า
ทั้งหมดโดยมี รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10.75 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 818,024,729 บาท คิดเป็ นหุ ้น
สามัญ 818,024,729 ล้า นหุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษทั มี สัดส่ ว นการถื อ หุ ้นร้ อ ยละ (0) รายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
รองประธานกรรมการบริ ษทั
4.นายสมควร มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิรัต
จันทร์ศิริวฒั นา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางภวัญญา กฤตชาติ
กรรมการ
8. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
กรรมการ
9. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั
กรรมการ
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด
ชื่อบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน

เลขทะเบียนบริ ษทั
จัดตั้งเมื่อวันที่
ประเภทธุรกิจ

GREEN

: บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
: เมื่อเริ่ ม ก่อตั้งบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 150,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
หมายเหตุ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั จํานวน
105,000 หุน้ ณ ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 45,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1,000 บาท จึงทําให้ทุนจดทะเบียนเป็ น 45,000,000 บาท (สี่ สิบห้าล้านบาท)
: 0105555108663
: 24 กรกฎาคม 2555
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดพร้อมโอน
1 โครงการ ชื่อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยูบ่ นที่ดิน 2 แปลง แบ่ง
ออกเป็ น
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- เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
- เนื้อที่ 60 ตารางวา
หมายเหตุ ที่ ดินรวมถึงสิ่ งก่ อสร้ างดังกล่ าวไม่ มีภาระหนีส้ ิ ้นแต่ ประการใด





ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 69,327 บาทต่อตารางเมตร
อาคารสูง 19 ชั้น จํานวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องปรับอากาศ
มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
เอกสารสิ ทธิ ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จํานวน 2 ฉบับ เนื้ อที่ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรื อ 1,181.00
ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

จํานวนหุ้น
149,998
1
1

สัดส่ วน (%)
99.9998
0.0001
0.0001

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
 บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (จําหน่ ายออกจากบริษัทย่ อย)
บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบาง
พูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทะเบียนเลขที่ 0125558006551 ได้ทาํ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 135,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิ บห้ าล้ านบาท) ใหม่ เป็ นทุนจดทะเบียน 177,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยเจ็ด
สิ บเจ็ดล้ านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
1. อ้างถึงมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 50,000,000 บาท เป็ น 135,000,000 บาท โดยออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และเรี ยกค่าหุน้ ที่เรี ยกชําระ
แล้วคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุน จํานวน 21,250,000 บาท
 รวมทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชําระ

จํานวน 135,000,000 บาท
จํานวน 56,250,000 บาท
จํานวน 78,750,000 บาท

2. อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ประชุมพิจารณาการเรี ยก
ชําระค่าหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่ยงั มิได้เรี ยกชําระให้ครบเต็มมูลค่าจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บมจ.กรี นฯ)
อีกจํานวน 3.75 บาท รวมเป็ นจํานวน 10 บาท (ชําระเต็มจํานวน) จากการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จํานวน 40,000,000 บาท (จากการเพิ่มทุนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2558 )
 จํานวนเงินที่เรี ยกชําระครั้งนี้
จํานวน 15,000,000 บาท
 รวมทุนชําระแล้ว
จํานวน 71,250,000 บาท (จากทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท)
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชําระ
จํานวน 63,750,000 บาท
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3. อ้างถึ งมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 19 เมษายน 2561 พิจารณาอนุ มตั ิ เพิ่มทุ น จด
ทะเบี ยนของบริ ษทั อี ก จํานวน 42,000,000 บาท (สี่ สิบสองล้านบาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน
4,200,000 หุน้ (สี่ ลา้ นสองแสนหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (สิ บบาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุน้ 2.50 บาท จํานวน
10,500,000 บาท
 รวมทุนจดทะเบียน
จํานวน 177,000,000 บาท
 ทุนชําระแล้ว
จํานวน 86,000,000 บาท
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชําระ
จํานวน 91,000,000 บาท
ในปี 2562 บริ ษทั ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริ ษทั แต่ประการใด
ในปี 2563 บริ ษ ัท เอ ซี ดี เอ็ น เนอร์ ยี่ จํา กัด ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อรองรับการดําเนิ นธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์
และลดทุ นจดทะเบี ยนจากเดิ ม 177 ล้านบาทเป็ น 45 ล้านบาท ตามมติ ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาเมื่อบริ ษทั ได้เข้าศึ กษาธุ รกิ จดังกล่าวแล้วและยังไม่สามารถดําเนิ นการประกอบ
กิจการได้ในปั จจุบนั ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาอนุมตั ิให้ปิดกิจการหรื อจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั
ออกไปตามมติการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดขึ้น
4. อ้างถึงมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พิจารณาอนุ มตั ิลดทุ นจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั อีก จํานวน 132,000,000 บาท (หนึ่ งร้ อยสามสิ บสองล้านบาท) โดยการลดจํานวนหุ ้น
สามัญ จํา นวน 13,200,000 หุ ้น (สี่ ล ้า นสองแสนหุ ้น) มู ล ค่ า หุ ้น ละ 10 บาท (สิ บ บาท) โดยชํา ระคื นค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 46,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
เดิม
 รวมทุนจดทะเบียน
จํานวน 177,000,000 บาท
 ทุนชําระแล้ว
จํานวน 86,000,000 บาท
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชําระ
จํานวน 91,000,000 บาท
ใหม่

 รวมทุนจดทะเบียน
 ทุนชําระแล้ว
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชําระ

จํานวน 45,000,000 บาท
จํานวน 45,000,000 บาท
จํานวน
0.00 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

GREEN

1. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3. นายประทีป อนันตโชติ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จํานวนหุ้น สัดส่ วน(%)

1.
2.
3.
4.

4,999,997
1
1
1

บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

99.9997
0.0001
0.0001
0.0001
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การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการตัดจําหน่ายนั้น (จัดจําหน่ ายแล้ ว
ตามรายละเอียดในส่ วนที่ 1) จึ งทําให้ บริ ษัทดังกล่ าวไม่ ถือเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทกรี นฯ อีกต่ อไป
 บริษัท เจ อี โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด (จําหน่ ายออกจากบริษัทย่ อย)
บริ ษัท เจ อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จํา กัด ได้จ ดทะเบี ย นเมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2556 ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
0165556001056 สถานที่ต้ งั 242 หมู่ที่ 4 ตําบลพัฒนานิ คม อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระ
แล้วจํานวน 14,500,000 บาท (สิ บสี่ ลา้ นห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับพลังงาน โดย บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็ นจํานวน 1 เมกะวัตต์ รวมเป็ นมูลค่าที่บริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุนเป็ นจํานวนเงิน
77,000,000.- บาท (เจ็ดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายเจริ ญ ชูศรี

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3. นายประทีป อนันตโชติ
4. นายเจริ ญ ชูศรี
5. นางจรี ยา ชูศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จํานวนหุ้น
149,996
1
1
1
1

สัดส่ วน(%)
99.996
0.001
0.001
0.001
0.001

สรุปข้ อมูลโครงการ
ประเภทโครงการ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยูท่ ี่ อ.พัฒนานิ คม จ.ลพบุรี ผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยวิธี Photovoltaic PV Technology
พืน้ ทีโ่ ครงการ
ขนาด 4,134 ตารางวา หรื อคิดเป็ น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
อัตรารับซื้อไฟฟ้า
Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา
สัญญามีอายุ 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2581 โดย ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2560
สัญญามีอายุคงเหลือ 21 ปี 4 เดือน
กําลังการผลิต
994.8 กิโลวัตต์ (kWp)
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566)
สินทรัพย์ ทจี่ ะเข้ าซื้อ มูลค่ารายการรวม 77.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
• ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 34250 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 10
ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จํานวน 2.0 ล้านบาท
• อาคารติ ดตั้งแผงโซล่าร์ เซลล์ อาคารควบคุม และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดินข้างต้น จํานวน
17.0 ล้านบาท
• แผงโซล่ า เซลล์แ ละวัสดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าพลัง งาน
GREEN
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ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PV-PEA-0065/2556 จํานวน
รวม 58.0 ล้านบาท
หมายเหตุ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 มีมติอนุมตั ิในการพิจารณาให้สัตยาบัน
การเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุนจากเดิมที่
เป็ นการซื้ อทรัพย์สิน เป็ นการเข้าลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั เจ้าของโครงการแทน เนื่ องด้วยข้อจํากัด
เกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าบางประการ จึ งทําให้ บริ ษัท เจ.อี .โซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นบริ ษัท
ย่ อยของบริ ษัท กรี นฯ (ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและภายในอนาคตเมื่อบริ ษัทฯ ดังกล่ าวโอนสิ ทธิ เรี ยบร้ อย
แล้ วผู้บริ หารจะดําเนิ นการปิ ดบริ ษัทดังกล่ าวเพื่อลดค่ าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษัทย่ อย และ
เพื่อให้ บริ ษัทกรี นฯ รั บรู้ รายได้ ในธุรกิจพลังงานโดยตรง)

เหตุผลและความจําเป็ นในการปรับเปลีย่ นรู ปแบบการเข้ าลงทุน
ภายหลังจากที่บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม
2560 บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาํ เนิ นการขออนุญาตต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าของโครงการฯ ให้แก่ บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาํ ไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจาก
มีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับระเบียบภายในของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ
ตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที เนื่ องจากผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องมีสถานะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของผูโ้ อน
เสี ยก่อนจึงจะดําเนิ นการได้ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ครบถ้วนตามข้อตกลงการซื้ อขายโครงการฯ ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัดให้แก่บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั
และบริ ษ ัท เจ.อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จํา กัด มี ส ถานะเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ กัน เพื่ อ ดํา เนิ น การขอโอนสิ ท ธิ ต ามสัญ ญาซื้ อ ขาย
กระแสไฟฟ้ ามายังบริ ษทั ต่อไป
ด้ว ยเหตุผลข้างต้น บริ ษ ัทจึ งมี ความจําเป็ นต้องเปลี่ ย นรู ปแบบการเข้าลงทุ นจากเดิ มซึ่ ง เข้าซื้ อ อุปกรณ์ และ
แผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ ซื้ อจาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นการเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
จํากัด แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดําเนิ นการต่าง ๆ ในเรื่ อง
ดังกล่าวและทราบถึงประเด็นความเสี่ ยงที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็ นชอบการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขาย
กระแสไฟฟ้ าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่ องจากผูข้ ายได้ให้คาํ รับรองดําเนิ นการและได้ทาํ ข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนหุ ้นข้างต้น ไว้
ล่วงหน้าด้วยในกรณี ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค บริ ษทั จึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าทํารายการ
การโอนสิ ทธิและหน้ าที่ตามสั ญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท เจ.อีโซล่ าร์ ลพบุรี จํากัด ให้ กับ บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด
(มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติ พิจารณาอนุมตั ิการโอนสิ ทธิ และ
หน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ให้กบั บริ ษทั กรี น รี ซอร์ซเซส จํากัด (มหาชน) อ้างถึงที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในโครงการฯ
ในรู ปแบบของการซื้ อทรั พย์สินและสิ ทธิ ในการดําเนิ นโครงการและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
ภายหลังจากที่บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั
เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาํ เนิ นการขออนุญาตต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขาย
กระแสไฟฟ้ าของโครงการฯ ให้แก่บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาํ ไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจากมีขอ้ ขัดข้องตาม
เงื่อนไขการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคซึ่ งผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องเป็ นบริ ษทั ในเครื อกับผูโ้ อน
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เสี ยก่อนจึงจะดําเนิ นการได้ ส่ งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ า
ให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที ดังนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้ อขายโครงการ ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดของ
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัดให้แก่บริ ษทั ด้วยเหตุผลข้างต้น บริ ษทั
จึ งมีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าลงทุ นจากเดิ มซึ่ งเข้าซื้ ออุปกรณ์และแผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ ซื้ อจาก
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด เป็ นการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด แทน
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการแจ้งความประสงค์ในการโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคพิจารณาและให้ความยินยอมและดําเนิ นการโอนสิ ทธิ
และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั กรี นฯ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กาํ หนดไว้ต่อไปด้วย และวัน
เดียวกัน บริ ษทั กรี นฯ ได้ส่งหนังสื อขอรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (GREEN23/2561)ไปยังการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค เพื่อแจ้งให้ทราบว่า มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากบริ ษทั เจ.อี.
โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 กฟภ.ได้มีหนังสื อแจ้งให้ บมจ. กรี นฯ และ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด แจ้งว่า
เมื่อพิจารณาแล้วปรากฎว่า บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด (ผูโ้ อน) และ บมจ.กรี นฯ (ผูร้ ับโอน) มีลกั ษณะเป็ นนิ ติบุคคล
บริ ษทั ในเครื อตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 (3) และ (4) ดังนี้
1. บริ ษทั กรี นฯ ได้เข้าถือหุ ้นของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด จํานวน 144,996 หุ ้น จากจํานวนหุ ้นทั้งหมด
145,000 หุน้ ซึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของทุนทั้งหมด
2. บุ คคลเกิ นกว่ากึ่ งจํานวนกรรมการซึ่ งมี อาํ นาจจัดการในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จํากัด เป็ นกรรมการซึ่ งมี
อํานาจจัดการในบริ ษทั กรี นฯ
โดยให้ดาํ เนิ นการจัดส่ งเอกสารประกอบการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าภายใน 60 วันนับจาก
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PV-PEA-0065/2556 ครั้งที่ 2 รวมกับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
เพื่อโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โดย บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) จะได้รับค่าไฟฟ้ าตามสัญญาแทน บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จํากัด หลังจากได้ดาํ เนิ นการยื่นเอกสาร
ขอใบอนุ ญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค2) ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแจ้ง 1 มกราคม 2562 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินการขออนุญาตตามข้อกําหนดของการไฟฟเส่วนภูมิภาคเรี ยบร้อยและได้เริ่ มรับค่าไฟฟ้ าตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้มีหนังสื อเลขที่ นร.1305/000814
เรื่ อง การอนุมตั ิให้ได้รับการส่ งเสริ มเพื่อรับโอนกิจการ โดยสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้พิจารณาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ได้รับการส่งเสริ ม
เพื่อรับโอนกิ จการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1694 (2)/2558 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2558 จากบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ได้ โดยให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์อื่น ๆ เท่าที่เหลืออยู่ และให้แก้ไข
เงื่อนไข ทุนจดทะเบียนในเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ 3 และข้อ 8 ในส่ วนของวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตาม
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง เป็ นดังนี้
ข้อ 3 จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 715,020,835 บาท ก่อนออกบัตรส่งเสริ ม
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ข้อ 8 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มีมูลค่าไม่เกิด 39,609,225.05 บาท และ
ให้ได้รับสิ ทธิและประโยชน์มาตรา 37 เพิม่ เติม
บมจ.กรี นฯ ได้รับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจาก การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เรี ยบร้อยแล้ว
และได้รับบัตรส่งเสริ ม เลขที่ 62-0276 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
หมายเหตุ อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริ ษทั
ย่อย คือ บริ ษทั JE Solar โดยจําหน่ ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ แก่ บุคคลอื่ นซึ่ งไม่ ใช่ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน
และไม่ ใช่ บุคคลที่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ บมจ.กรี นฯ
บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) รั บรู้ รายได้ จากการจําหน่ ายไฟฟ้ าดังกล่ าวตั้งแต่ ปี 2562 จนถึงปั จจุบัน
 บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เดิ มบริ ษทั ชื่ อ นอร์ ติส ซี แอลเอ็มวี จํากัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็ น
บริ ษทั เอสเค วันเพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ณ ปั จจุบนั สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13
ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559037957 มีทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ประกอบธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนใน SK1 ซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ
โรงไฟฟ้ าของสหกรณ์นิคมสระแก้ว ซึ่ งเป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค คิดเป็ นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท
ผ่านการถือหุน้ บางส่วนใน SK1 ร่ วมกับบริ ษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (“NT”) และ บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
(“ML”) โดยเข้าทํารายการ ดังนี้
(1) ACDE เข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นใน SK1 และรับโอนสิ ทธิ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก นางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์
พงษ์ (ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ SK1 เดิม) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
(2) ACDE ให้กยู้ มื แก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
(3) GREEN ให้กยู้ มื แก่ SK1 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
หมายเหตุ

ML เป็ นบริ ษทั ผูส้ นับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าฯ เดิม ซึ่ งตกลงโอนการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าฯ ให้แก่
SK1 คิดเป็ นมูลค่าโครงการทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ยังคงถือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของ
หุ ้นทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ท้ งั หมดใน SK1 เป็ นหุ ้นซึ่ งมีสิทธิออกเสี ยงน้อยกว่าหุน้ สามัญ (หุ ้นบุริมสิ ทธิ
100,000 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเท่าหุน้ สามัญ 1 หุน้ )
โครงสร้ างการเข้ าลงทุนโดย ACDE

(1) ซื้ อ หุ ้ น สามัญ 29.40% ใน SK1 จากคุ ณ คริ ส ติ น่ า ในราคา 9,820,000 บาท (มี ส่ ว นเพิ่ ม มู ล ค่ า หุ ้ น จํา นวน
1,000,000.- บาท) (ภายหลังจากที่ ACDE เข้าถือหุ ้นใน SK1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 แล้ว SK1 จึงมีสถานะเป็ นบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมของ GREEN)
(2) รั บโอนสิ ทธิ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นและสัญญาจํานําระหว่าง คุ ณคริ สติ น่าและ ML ในราคา 9,180,000 บาท
(ไม่มีส่วนเพิ่มใดๆ)
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(3) จากนั้น SK1 จึงเรี ยกชําระค่าหุ น้ จนเต็มจํานวนจากผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ดังนั้น NT, ACDE จึงชําระค่าหุ ้นสามัญที่
ตนถือเพิม่ เติม โดย ACDE ชําระค่าหุน้ สามัญเพิม่ เติมจนเต็มมูลค่า คิดเป็ นเงินทั้งสิ้น 20,580,000 บาท
(4) ผู ้ถื อ หุ ้ น สามัญ (NT (โดย NTE) และ ACDE) ให้ กู้ ยื ม แก่ ML เพิ่ ม เติ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น สามั ญ
(NT 40% : ACDE 60%) เพื่อใช้ชาํ ระค่าหุ ้นบุริมสิ ทธิ จนเต็มมูลค่า ซึ่ งคิดเป็ นเงิ นในส่ วนที่ ACDE ให้กูย้ ืมเป็ นจํานวน
21,420,000 บาท
(5) นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ SK1 มี ทุ น เพี ย งพอ NT (โดย NTE) และ GREEN ตกลงให้ กู้ยื ม แก่ SK1 ตามสั ด ส่ ว น
การถื อหุ ้นระหว่าง NT และ ACDE (40 : 60) โดย NT ให้กู้ยืมเป็ นจํานวน 12 ล้านบาท และ GREEN ให้กู้ยืมเงิ นเป็ น
จํานวน 18 ล้านบาท
โครงสร้ างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ก่ อนการเข้ าลงทุนของบริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ลําดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จํานวนหุ้น

ชําระแล้ว

1

NT

สามัญ

196,000

30%

ชําระแล้ว
(บาท)
5,880,000.00

2
3

คุณคริ สติน่า
ML

สามัญ
บุริมสิ ทธิ

294,000
510,000

30%
30%

8,820,000.00
15,300,000.00

รวม

10,000,000

ยังไม่ ชําระ

ยังไม่ ชําระ(บาท)

70%

13,720,000.00

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%

70%
70%

20,580,000.00
35,700,000

29.4%
51.0%

70,000,000

100%

30,000,000.00

โครงสร้ างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลังการเข้ าลงทุนของบริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ลําดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จํานวนหุ้น

ชําระแล้ว

1

NT

สามัญ

196,000

19,600,000

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%

2
3

ACDE
ML

สามัญ
บุริมสิ ทธิ

294,000
510,000
10,000,000

29,400,000
51,000,000
100,000,000

29.4%
51.0%
100%

รวม
หมายเหตุ

1. NT และ ACDE ให้ ก้ ูยืมเงินแก่ ML จํานวนรวม 51 ล้ านบาท (ในสั ดส่ วนการให้ ก้ ูยืม NT 40% : ACDE 60%) เพื่อใช้
ชําระค่ าหุ้ นบุริมสิ ทธิ ใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสั ญญาใช้ เงิ นให้ แก่ NT และ ACDE ตามสั ดส่ วนเงิ นกู้ ยืมดั งกล่ าว โดยตั๋ว
สั ญญาใช้ เงิ นมี อายุ 3 ปี และอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 7 ต่ อปี ซึ่ ง ML ในฐานะผู้ถือหุ้ นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลจาก SK1
ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้ เงินกู้ยืมตามตั๋วสั ญญาใช้ เงินดังกล่ าว
2. ACDE เข้ าลงทุนใน SK1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่ งส่ งผลให้ SK1 มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่ อยทางอ้ อมของ GREEN

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
2. นายประทีป
อนันตโชติ
3. นางภวัญญา
กฤตชาติ
4. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
5. นางสาวอรอุมา
สี แสงทอง
6. นายประพันธ์
อัศวพลังพรหม
หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสําเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2562
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2562 ได้มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษทั เข้า ลงทุ นในหุ ้น สามัญ และสิ ทธิ ใ นหุ ้นบุ ริ ม สิ ทธิ ของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํา กัด (SK1)
จากบริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (NT) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การดําเนิ นการ
เป็ นไปตามอํานาจดําเนิ นการ/อนุมตั ิของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ว ซึ่ งต่อมาในวันที่ 19
กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการทํารายการดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใน SK1 ก่อนและหลังการ
เข้าทํารายการ เป็ นดังนี้
• โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 ก่ อนการเข้าลงทุนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
1.
2.
3.

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จํานวนหุ้น

ชําระแล้ ว

NT
ACDE
ML
รวม

สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

196,000
294,000
510,000
1,000,000

19,600,000
29,400,000
51,000,000
100,000,000

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%
29.4%
51.0%
100%

• โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 หลังการเข้าลงทุนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จํานวนหุ้น

ชําระแล้ ว

1.
2.
3.

GREEN
ACDE
ML
รวม

สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

196,000
294,000
510,000
1,000,000

19,600,000
29,400,000
51,000,000
100,000,000

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%
29.4%
51.0%
100%

หมายเหตุ ML ทํ า การจํ า นํ า หุ ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ที่ ถื อ อยู่ ท้ ั งหมดใน SK1 ไว้กั บ GREEN และ ACDE
ในสัดส่วน GREEN 20.4 % และ ACDE 30.6%
ทั้งนี้ NT ตกลงโอนสิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิ นแก่ ML จํานวนรวม 20.4 ล้านบาท (อายุสัญญา 3 ปี
นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิ ทธิ การรับชําระหนี้ ในต้นเงินจาก SK1 จํานวน 9 ล้านบาท
(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ ืมเงินระหว่าง NT และ SK1 และดอกเบี้ ยคงค้างที่เหลืออยู่
ทั้งหมดจํานวน 0.27 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 9.27 ล้านบาท โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาที่ผขู ้ ายกําหนด บริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในอนาคต บริ ษทั จึ งตกลงรับเงื่อนไขดังกล่าวไว้ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้รับทั้งหมด ดังนี้

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 50

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

1.

มูลค่าหุน้ สามัญ SK1

19,600,000.00

บาท

2.

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – ML

20,400,000.00

บาท

3.

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – SK1

9,274,931.48

บาท

4.

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

3,561,643.84

บาท

52,836,575.32

บาท

(Carry Cost 6.5% ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 19-3-61 ถึง 31-7-62 )
รวม

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ารายการที่ จ่ายเท่ากับ 52,836,575.32 บาท เป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งเมื่อคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 5.75 และบริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจการลงนามผูกพันบริ ษทั และ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
2. นายประทีป
อนันตโชติ
3. นางภวัญญา
กฤตชาติ
4. นายประพันธ์
อัศวพลังพรหม
หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสําเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2563 - 2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บมจ.กรี นฯ
ดําเนินการรับโอนหุน้ สามัญของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) จํานวน 29.4% จาก บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
หรื อ “ACDE” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมถึง การรับโอนสิ ทธิ ในการรับจํานําในหุน้ บุริมสิ ทธิ ของ SK1 ที่ทาง ACDE
มีอยูเ่ ดิม ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนหุ ้น และ สิ ทธิ ในการรับจํานําหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั จาก บริ ษทั ย่อย ดังกล่าว จะทําให้
โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 เปลี่ยนเป็ นดังนี้
• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2
3

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ACDE
ML*
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
196,000
294,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
19.6%
29.4%
51.0%
100%

*บริ ษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด : ML ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SK1 ไว้ กบั GREEN และ
ACDE ในสัดส่ วนร้ อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลําดับ
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o โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ML
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
490,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
การรับโอนหุน้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) จํานวน 51% จาก บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด หรื อ
“ML” ให้แก่บริ ษทั ทําให้โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 เปลี่ยนเป็ นดังนี้
• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
ML
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

ผู้ถือหุ้น
GREEN
GREEN
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

o โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

จํานวนหุ้น
490,000
510,000
1,000,000
จํานวนหุ้น
490,000
510,000
1,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%
สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นับตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.
นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
2.
พล.ต.ต.สหัสชัย
อินทรสุขศรี
3.
นางภวัญญา
กฤตชาติ
หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสําเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
 บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จดทะเบี ยน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ทะเบี ยนนิ ติบุคคลเลขที่ 0105559197229
สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ประกอบธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST จะดําเนิ นการโอนหุน้ สามัญ จํานวน 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ นร้อย
ละ 49 ของหุน้ จํานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE
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บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าฯ คิดเป็ นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 320
ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นใน VT โดยเป็ นการซื้ อหุน้ จาก AST ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั GREEN
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ AST ประกอบด้วย
1. นายแทฮี คิม
2. บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรี ย คัมปะนี ลิมิเต็ด
3. นายกัมพล จันทะกุล

1
655,129
681,840

หุน้
หุน้
หุน้

0.001%
48.999%
51.000%

ขั้นตอนที่ 1
ACDE ซื้อหุน้ สามัญของ VT จาก AST จํานวน 367,497 หุน้ ในราคาสุทธิ
61,749,700
ACDE ให้ AST กูย้ มื เงินจํานวน*
38,250,300
(อายุสญ
ั ญาเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 11/6/2561) คํ้าประกันด้วยหุน้ บุริมสิ ทธิของ VT จํานวน 382,503 หุน้ )
แบ่งเป็ นเงินค่าหุน้ ทั้งหมด
75,000,000
ส่วนเพิ่มมูลค่าหุน้
25,000,000
รวมมูลค่าเงินลงทุน
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขั้นตอนที่ 2
VT กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งเงินทุนอื่น
210,000,000
บาท
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ VT
10,000,000
บาท
รวมมูลค่าเงินกูย้ มื
220,000,000
บาท
เพื่อชําระค่าเครื่ องจักรส่วนที่เหลือตามสัญญาให้แก่ AST
รวมมูลค่ าโครงการสุ ทธิ
320,000,000
บาท
หมายเหตุ มูลค่ า 320 ล้ านบาท เป็ นมูลค่ าทั้งหมดของโครงการ
*** ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสญ
ั ญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุน้ บุริมสิทธิ จํานวน 382,503 หุน้ ให้กบั ACDE
ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
- หุน้ บุริมสิทธิ มีจาํ นวน 382,503 หุน้ คิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง โดยมีสิทธิ ดังนี้
o สิ ทธิในการออกเสี ยงคิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
o สิ ทธิในการรับเงินปันผล หรื อการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามที่ได้มีการเสนอหรื อประกาศจ่าย โดย
คณะกรรมการและ/หรื อ อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ หลังจากจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สามัญแล้ว
o ไม่สามารถแปลงจากหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญได้
o สิ ทธิอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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รายชื่อผู้ถือหุ้น VT ก่ อนเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ลําดับ

รายชื่อ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(ชําระแล้ ว)

1

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
- กลุ่ม ก
- กลุ่ม ข
นายชาง จี-ปิ ง
นายกําพล จันทกุล
นายแทฮี คิม
รวม

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ

367,497
382,500
1
1
1
750,000

48.997%
51.000%
0.001%
0.001%
0.001%
100%

จํานวนหุ้น
(ชําระแล้ ว)
367,497

คิดเป็ น
48.997%

2
3
4

คิดเป็ น

รายชื่อผู้ถือหุ้น VT หลังเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ลําดับ

รายชื่อ

ประเภทหุ้น

1

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

หุน้ สามัญ

2

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

หุน้ บุริมสิทธิ

382,500

51.000%

3

นายกําพล จันทกุล

หุน้ บุริมสิทธิ

1

0.001%

4

นายแทฮี คิม

หุน้ บุริมสิทธิ

2

0.002%

750,000

100%

รวม

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญในปี 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บมจ. กรี นฯ ดําเนิ นการรับโอนหุน้ สามัญของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด (“VT”) จํานวน
49.0% จาก บริ ษทั เอซี ดีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด หรื อ “ACDE” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมถึง การรับโอนสิ ทธิ ในการรับ
จํานําในหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของ VT ที่ทาง ACDE มีอยูเ่ ดิม ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนหุ ้น และ สิ ทธิ ในการรับจํานําหุ ้นบุริมสิ ทธิ
ของบริ ษทั จาก บริ ษทั ย่อย ดังกล่าว จะทําให้โครงสร้างการถือหุน้ ใน VT เปลี่ยนเป็ นดังนี้
• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
ACDE
AST*
รวม

ACDE

GREEN

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49.0%
51.0%
100%

* บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (AST) ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั
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o

โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
AST
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49%
51.0%
รวม

* AST ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั GREEN
และในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 บมจ. กรี นฯ ได้ดาํ เนิ นการรับโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
(“VT”) จํานวน 51.0% จาก บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จํากัด หรื อ “AST” ซึ่งทําให้โครงสร้างการถือหุ ้นใน
VT เปลี่ยนเป็ นดังนี้
• โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด)
o โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
ลําดับ
1
2

ACDE

o

ผู้ถือหุ้น
GREEN
AST
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49%
51.0%
100%

* บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (AST) ได้ ทาํ การจํานําหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน VT ไว้ กบั
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการทํารายการ
ลําดับ
1
2

ผู้ถือหุ้น
GREEN
GREEN
รวม

ประเภทหุ้น
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
367,497
382,503
750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
49%
51.0%
รวม

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั นับตั้งแต่วนั ที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
การเปลีย่ นกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ ปี 2564
ลําดับ

รายชื่อ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(ชําระแล้ ว)
367,497

คิดเป็ น
48.997%

1

กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

หุน้ สามัญ

2

กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

หุน้ บุริมสิทธิ

382,501

51.001%

3

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

หุน้ บุริมสิทธิ

1

0.001%

4

นางภวัญญา กฤตชาติ

หุน้ บุริมสิทธิ

2

0.001%

750,000

100%

รวม
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
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1. นายพิพทั ธ์
2. พล.ต.ต.สหัสชัย
3. นางภวัญญา

วิริยะเมตตากุล
อินทรสุขศรี
กฤตชาติ

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสําเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
 ธุ รกิจรั บติดตั้งและบํารุ งรั กษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร (EngineeringProcurement-Construction : EPC)
ธุ รกิ จรับติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เป็ นการ
ให้บริ การด้านการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้ า การจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ า และการก่อสร้างระบบ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Engineering, Procurement and Construction หรื อ EPC) โดยเน้น
การให้บริ การแก่คู่คา้ ที่มีความสนใจในการลดค่าไฟฟ้ าเพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว ทั้งธุรกิจขนาด
ใหญ่ ได้แก่กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงงานอุตสากรรม โกดังสิ นค้า จนถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยเช่นบ้านพักอาศัย อาคาร
สํานักงาน เป็ นต้น
โดยในปี 2563-2564 มีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้
โครงการ
รายละเอียด/สถานทีต่ ้งั
สถานะปัจจุบัน
1. โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิ ต
Capacity
:
384,800 watt
แล้วเสร็ จ
(384.8 kWp.)
Project cost
:
10.73Mb.
Offer 27.88 THB / Watt
EPC cost
:
10.02 Mb. Offer 26.07
THB / Watt (EPC / AST)
Installation
:
4 Months
Location
:
Vibravadi Rd, Bangkok
2. บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จํากัด
Capacity
:
448,000 watt (448kWp.)
แล้วเสร็ จ
(โกดัง)
Installation
:
4 Months.
Location
:
Patthanakarn, Bangkok
3. บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จํากัด
อาคาร 1 : 36,000 watt (36 kWp.)
แล้วเสร็ จ
(อาคารสํานักงาน)
อาคาร 2 : 12,000 watt (12 kWp.)
อาคาร 3: 12,000 watt (12 kWp.)
อาคาร 4 : 12,000 watt (12 kWp.)
Installation
: 1 Months.
Location
: Nawamin155 ,
Bangkok
4. โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิ ต
Capacity
: 43,200 watt (43.20kWp.)
แล้วเสร็ จ
Installation
: 60 Days.
Location
: Vibravadi Rd, Bangkok
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หมายเหตุ

ข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากข้อมูลข้างต้นบริ ษทั GREEN รับรู ้รายได้ในปี 2563 และ
2564 ตามงวดงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ส่ วนของโครงการอื่น ๆ อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นงานและ/หรื อ
พิจารณาใน ปี 2564

รูปภาพประกอบ
โครงการโรงไฟฟ้า จ.ลพบุรี
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โครงการโรงไฟฟ้า จ.นครราชสี มา

โครงการโรงไฟฟ้า จ.สระแก้ ว
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โครงการ EPC
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บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ าร้ อยละ 10
ตามคําอธิ บายหากมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั เพื่อให้เห็ นโครงสร้างที่ ชดั เจนจึ งขออธิ บายการถือหุ ้นของบริ ษทั กรี น รี
ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) คือ นายไต้ ชอง อี ที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นประมาณมากกว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกิ น
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั
1.3.2

ซึ่ งบริ ษทั เล็งเห็ นว่าบุคคล และ/หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าว ที่ อาจมี ความขัดแย้งถื อหุ ้นในบริ ษทั
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ในกรณี ของการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ บริ ษทั ยึดมัน่ ในการปฎิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน เป็ นธรรม และคํานึ งถึง
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายเป็ นสําคัญ โดยบริ ษทั ได้ปฎิ บัติตามมาตรการการกํากับดู แลและ
ควบคุมภายในที่ดีโดยตลอดมา
1.3.3

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ดูจากงบการเงินที่ เปิ ดเผย

1.3.4

ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
 รายชื่ อผู้ถือหุ้ น 10 รายแรก จํานวนหุ้ นและสั ดส่ วนการถือหุ้ น ณ วันปิ ดสมุดบัญ ชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่ าสุ ด เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GREEN

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
นายไต้ ชองอี
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
น.ส.วราภรณ์ สมานพันธ์ชยั
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
103,000,000
12.591
77,047,624
9.419
74,032,261
9.050
74,000,000
9.046
70,899,400
8.667
29,600,000
3.618
25,040,000
3.061
15,280,400
1.868
13,363,000
1.634
10,886,700
1.331
324,875,344
39.715
818,024,729
100.00
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(ข)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทโี่ ดยพฤติการณ์ มอี ทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การดําเนินการของบริษัทอย่ างมีนัยสําคัญ
 ไม่มี
(2) ในกรณีที่บริ ษัทมีการประกอบธุ รกิจ โดยการถือหุ้ นในบริ ษัท อื่น (holding company)
ให้ แสดงข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่
กําหนดไว้ ใน (1) ด้ วย
 ไม่มี
(3) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding’ agreement) (ถ้ ามี)
 ไม่มี
1.4
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) มีหุน้ เพียงประเภทเดียว คือ หุน้ สามัญ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และมีมูลค่าที่
ตราไว้เท่ากันทุกหุน้ คือหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน :
818,024,729 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 818,024,729 หุน้
ทุนที่ชาํ ระแล้ว :
818,024,729 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 818,024,729 หุน้
1.5
หลักทรัพย์ อนื่
ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ
1.6
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาํ ปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบพิจารณา
เช่น ฐานะทางการเงินผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อ ผูถ้ ือหุน้ โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี 2548 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2550
โดยมีมติอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และนับตั้งแต่ปี 2551 -2564 บริ ษทั ฯ มีนโยบายงดการจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษทั ยังมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสะสมอยู่
นโยบายในการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สําหรับบริ ษทั ย่อย กําหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ กรณี ปกติที่บริ ษทั ไม่มี
ความจําเป็ น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรื อขยายธุ รกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นจ่ายเงินปั นผลของ บริ ษทั ย่อยไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสํารองตาม
กฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยอาจจะกําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของบริ ษทั ย่อย โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
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2. การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท กรี น รี ซอร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน) ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการบริ หารจัด การองค์ก รที่ ดี
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพมีฐานะการเงินที่มน่ั คงและสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในระดับที่เหมาะสม โดยมีการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริ ษทั จึงเห็นควรให้มีการ
นํา ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งมาปฏิ บัติโ ดยมี ก รอบการดํา เนิ น งานและขั้นตอนการบริ ห ารความเสี่ ย งสอดคล้อ งกับ
หลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริ หารความเสี่ ยงและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริ ษทั ได้
อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) เพื่อช่วยกํากับดูแลสนับสนุนและพัฒนาการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์กรทุ กระดับอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจนเกิ ดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพิ่มเติ มจากการขับเคลื่ อนของ
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายของแต่ละสายงาน สร้างความพร้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้มาตรฐานในการบริ หารความเสี่ ยงเทียบเท่ากับ
บริ ษทั ชั้นนําและมุ่งเน้นหลักการกํากับดูแลกิจที่ดีอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อีกทั้ง
ทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงปี ละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับองค์กรและระดับจัดการ โดยการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กรดําเนินการผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกรอบบริ หารความเสี่ ยงองค์กร พร้อม
ทั้งกํากับดูแลและให้คาํ แนะนําการดําเนินงานบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่สอดคล้องกับเป้ าหมายธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงต่อฝ่ ายจัดการซึ่ งมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในระดับจัดการ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ประเมิน ติดตามและดําเนินงานบริ หารความเสี่ ยงในมิติต่าง ๆ
ทั้งนี้ นอกจากการตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพแล้วนั้น บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญต่อการ
กํากับดูแลความเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ดาํ เนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์ กร
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นการจัดทําคู่มือบริ หารความเสี่ ยงตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้
กําหนดไว้ รวมทั้งได้วเิ คราะห์ความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั กรี นฯ มาเป็ นความเสี่ ยงสําคัญในระดับองค์กรของบริ ษทั
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กร โดยแบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนิ นงานและนําไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้อง
กับปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิ จ หรื อสถานะขององค์กร
การนําแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม ซํ้าซ้อน ได้แก่
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ความเสี่ ยงจากการดําเนินงานเกิดจากการวางกลยุทธ์ (Operational Strategic Risk) เช่น
• จํานวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
• การขาดทิศทางของกลยุทธ์และเป้ าหมายไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
• การติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของส่ วนงานไม่
เป็ นไปตามระยะเวลาและตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้

2) ความเสี่ยงทางด้ านการปฏิบัตงิ าน (Operation Risk)
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการนําทรัพยากรของบริ ษทั มาใช้ เป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิด
ความสู ญเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่ องจากความล้มเหลวหรื อความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน บุคลากร หรื อ
เหตุการณ์ภายนอก
ประเภทความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน แบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ ยงจากบุคลากร (People Risk)
1.1 บุคลากรขาดความรู ้ความชํานาญในงานที่ รับผิดชอบ เช่น ขาดการทํางานแบบมืออาชี พ
ขาดทักษะในการปฏิบตั ิงานและการประสานงานที่ดี ขาดความสามารถในการทํางานเป็ นทีม รวมถึงการขาดความสามารถ
ในการวิเคราะห์งาน ทําให้การปฏิบตั ิงานเกิดความผิดพลาด
1.2 ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน โดยมิได้มีเจตนาจะกระทําผิดหรื อทุจริ ต
1.3 การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลไม่ เ หมาะสม เช่ น มี พ นั ก งานมากหรื อน้ อ ยเกิ น ไป
การมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถ การขาดการอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญหรื อเพิ่มทักษะขีดความสามารถ
ในการปฏิ บัติ ง าน การขาดเครื่ องมื อ ในการสร้ า งแรงจู ง ใจและรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถให้ อ ยู่ กับ องค์ ก ร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่ยตุ ิธรรม และค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
• ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไม่ดี เช่น เลิกจ้างไม่เป็ นธรรม ไม่สามารถระบุปัญหา
ของบุคลากรได้
• ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไม่ดี เช่น การปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสม ไม่มีรายละเอียด
ของงานที่ชดั เจน การดูแลการปฏิบตั ิงานไม่ดี การฝึ กอบรมไม่เพียงพอ โอกาสเติบโต
ในงานไม่ดี
• บุ คลากรมี จาํ นวนและทักษะในการทํางานไม่เพียงพอ เช่ น ไม่มีแนวปฏิ บัติในการ
คัดเลือกพนักงานที่ดี ไม่มีการวางแผนกําลังคนที่ดี
1.4 การบริ หารทรั พยากรองค์กรไม่เหมาะสม เช่ น อุปกรณ์ การทํางานไม่เพียงพอต่อความ
จําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ไม่อยูใ่ นสภาพที่ดีต่อการใช้งาน
2. ความเสี่ ยงจากกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เป็ นความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการที่เกิดจากความ
ล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรื อความไม่เหมาะสมของการปฏิบตั ิงาน ถึงแม้วา่ บุคลากรของบริ ษทั จะเป็ นผูม้ ีความสามารถดี
ตรงกับลักษณะงาน ตั้งใจทํางานด้วยความขยันหมัน่ เพียรและซื่อสัตย์สุจริ ต โดยอาจมีสาเหตุ ดังนี้
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2.1 การสื่ อ สาร (Communication) การเข้า ใจไม่ ต รงกัน ในการสื่ อ สารหรื อ ข้อ ความในการ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดการตีความผิดพลาดการสื่ อสาร ไม่ทวั่ ถึง หรื อข้อมูลที่เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ออกไปสู่ หน่วยงานภายนอก
ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกัน ทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือหากมีการนําข้อมูลไปใช้อา้ งอิง เป็ นต้น
2.2 การขาดความรู ้ความเข้าใจ ในคู่มือ หรื อมาตรฐาน รายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
การตรวจสอบและควบคุมที่ไม่เพียงพอ
3.ความเสี่ ย งจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็ นความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติ ง านที่ เ กิ ด จากระบบ
คอมพิวเตอร์ และ/หรื อ เครื อข่ายการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั เกิดความล้มเหลว
3.1 ระบบความปลอดภัย (Security) ไม่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ล้าสมัย ทําให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ต้องหยุดชะงักหรื อไม่สามารถบริ การลูกค้าได้ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง การไม่สามารถ
กูร้ ะบบได้ทนั ท่วงที
3.2 ความผิ ด พลาดและความสู ญ เสี ย ของระบบ (System Error/Failure) เช่ น ภัย ธรรมชาติ
อัคคีภยั ปั ญหาด้านเทคนิค กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง (ไฟตก/ดับ) ระบบสูญเสี ยความสามารถบางส่วนหรื อทั้งหมด จากการทําลาย
ของไวรัสคอมพิวเตอร์
3.3 การขัดข้องของระบบการสื่ อสาร (Telecommunication Error) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครื อข่าย โทรศัพท์ โทรสาร (Fax) เป็ นต้น
3.4 ความผิดพลาดหรื อไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ (Programming Error) เช่น
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย ไม่ประมวลผล การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ศักยภาพของระบบไม่เพียงพอ
3.5 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่สาเหตุทางการเงิน (External) และส่ งผล
กระทบต่อการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั เช่น ความเสี่ ยงทางการเมือง ความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ ยง
ด้านภัยธรรมชาติ ความเสี่ ยงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นต้น
3) ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริ หารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ ยงจากการจัดสรร
งบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใช้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเสี่ ยงจากความผันผวนของปั จจัยทาง
การตลาด (Market Risk) และความเสี่ ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน (Credit Risk) ได้แก่
1.1 ด้านการตลาด ประกอบด้วย
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
1.2 ด้านการบริ หารเงินทุนและบัญชี
- เงินทุนไม่เพียงพอ
- สภาพคล่องไม่เพียงพอ
- การบันทึกรายการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- การประมวลผลไม่ครบถ้วน บางรายการล่าช้า ข้อมูลสูญหาย
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1.3 ด้านการทุจริ ต
- การมอบอํานาจที่ไม่เหมาะสม
- การปลอมแปลงเอกสาร
- กฎระเบียบการเบิก-จ่าย ไม่ชดั เจน
- การชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ ที่ยงั ไม่ได้รับการอนุมตั ิ
- แบ่งแยกหน้าที่ไม่เหมาะสม เช่น บุคคลคนเดียวดูแลบันทึกรายการ ตรวจนับ และปรับปรุ ง
รายการได้
- การควบคุมภายในรัดกุมไม่เพียงพอ
-

การจัดหาสิ นค้า/วัตถุดิบไม่ตรงตาม Spec ที่ตอ้ งการ หรื อสัง่ เกินจํานวนความต้องการ

1.4 ความเสี่ ยงด้านงบประมาณ เช่น การจัดทําประมาณการงบประมาณผิดพลาด ทําให้เกิดความไม่
เพียงพอของเงินงบประมาณ
4) ความเสี่ยงทางด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้ อบังคับ (Compliance Risk)
ความเสี่ ยงจากการที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสม หรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิงาน เกิ ดจากการกํากับดูแลและกฎระเบี ยบที่ องค์กรเผชิ ญอยู่ ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิ บตั ิกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
5) ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดใหม่เป็ นความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากความเสี่ ยงที่ ยงั ไม่ได้ปรากฎขึ้นในปั จจุบนั แต่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื่ องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความเสี่ ยงประเภทนี้เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขั้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุ
ได้ มีความถี่ของการเกิ ดตํ่า แต่เมื่อเกิ ดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรง ความเสี่ ยงใหม่น้ ี มกั จะถูกระบุข้ ึนมาจากการ
คาดการณ์บนพื้นฐานการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ ยงที่จะเกิดใหม่น้ ีมกั จะเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความเสี่ ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปั จจุบนั ตัวอย่าง เช่น ปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากนาโนเทคโนโลยี หรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็ นต้น
6) ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Risk)
จากลักษณะการดําเนินงานของบริ ษทั ความเสี่ ยงในด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับที่ต่าํ เนื่ องจากในกระบวนการ
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะเป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแนวทางการลดความ
เสี่ ยง คือ บริ ษทั กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เป็ นกรอบภารกิ จ ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง
การกําหนดวิธีปฏิ บตั ิงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดําเนิ นกิ จกรรมการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
การป้ องกันและลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่ กาํ หนดอย่าง
เคร่ งครัด ตลอดถึงการดําเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
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7) ความเสี่ยงด้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น (Corruption Risk)
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้วยความมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) จึ งมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการหรื อ
ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้การดําเนินงานสามารถสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ของบริ ษ ัท ฯ นโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น ฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ให้ท ราบแนวทางที่ ชัด เจนในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ระเบี ยบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป โดยมีแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุม่ บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต และ
จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิ บตั ิติในการทํางาน โดยไม่ตอ้ งเข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
บุคคลที่ กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิติตามจริ ยธรรมธุ รกิ จผ่านช่อง
ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อ แจ้งเรื่ อง คอร์ รัปชัน่ เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการรายงาน
การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ตามที่ บริ ษทั กําหนดไว้ ในนโยบายการแจ้งข้อร้ องเรี ยน และข้อเสนอแนะ
โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมี มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือใน
การรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. ผูท้ ี่กระทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ผิดจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่น
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
6. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี หน้า ที่ แ ละรั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดํา เนิ นงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ความเสี่ยงด้ าน IT (IT Risk)
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในการดําเนิ นชีวิตประจําวันและการทําธุรกิจ อาทิ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การขนส่ ง การทําการตลาดและ
การจําหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลต่อรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ
และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิ มจนทําให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็ นโอกาสในการ
สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนิ น
ธุรกิจและวิธีการทํางานที่พ่ ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ้น การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อ
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เพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่ วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ท ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความเสี่ ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูล
ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
นํามาพัฒนาการทํางาน ปรับปรุ งและสร้างสรรค์ธุรกิ จใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การค้นหาสิ่ งที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การประหยัดพลังงาน
การจัดการสิ นค้าและการขนส่ง เป็ นต้น
ความเสี่ยงทีบ่ ริษัทอาจจะได้ รับผลกระทบ
1. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
ในต้น ปี 2560 ผูบ้ ริ ห ารเล็ง เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เริ่ ม มี คู่ แ ข่ ง จํา นวนมากและมี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นรายใหญ่จาํ นวนมาก ซึ่ งถือว่าเป็ นคู่แข่งขันที่มีความสําคัญในด้านธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ/หรื อ ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตาม และด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตาม
กระแสนิ ยมในปั จจุ บัน ผูบ้ ริ หารจึ งมี การปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ในการลงทุ นให้บริ ษทั สามารถที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้
จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจพลังงานทดแทนกําลังอยูใ่ นกระแสความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ดังนั้นบริ ษทั จึงได้เริ่ มต้น
การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจ
ด้านพลังงานทดแทน แต่ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็ นธุรกิจใหม่น้ นั บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ ยง ดังนี้
1. ประสบการณ์ในการดําเนิ นธุรกิจพลังงาน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงถือว่าเป็ นการ
เริ่ มต้นในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
2. ใช้เงิ นลงทุนค่อนข้างสู ง ในการลงทุนแต่ละครั้งเพราะต้องมีตน้ ทุนต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในการดําเนิ น
ธุรกิจ
3. การรั บ รู ้ ร ายได้ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ด้า นพลังงานทดแทนมี ปัจจัย หลายอย่า งในการผลิ ต เพื่ อ ให้เกิ ด
กระแสไฟฟ้ า (หน่ วยการผลิตในแต่ละวัน) ปั จจัยสําคัญในความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถควบคุมได้คือ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้น จึงทําให้กาํ ลังการผลิตผันแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น
4. การควบคุมการดําเนิ นงานในแต่ละโครงการไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจากโครงการโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการ
จะอยูใ่ นเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้การดูแลรักษา การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิต และ/หรื อ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเป็ นไปได้อย่างไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
อย่ างไรก็ตามบริษัทได้ มมี าตราการรองรับความเสี่ยง ดังกล่ าวข้ างต้ น ดังนี้
1. ธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูท้ ี่ ท ํา หน้า ที่ เ ป็ นผูจ้ ัด การโครงการ (Project Manager) หรื อ วิศ วกรผูค้ วบคุ ม โครงการ (Project
Engineer) ซึ่ งต้องรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษทั ไม่มีบุคลากรดังกล่าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีนโยบายในการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิบตั ิงานพร้อมพัฒนาโครงการ และในส่วนของ
พนักงาน บริ ษทั จะมีการจัดอบรมเฉพาะวิชาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์
ในการดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนําไปสู่ ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อบริ ษทั และความสําเร็ จ
ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
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2. ดําเนินการจัดสรรเงินลงทุนในการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และ/หรื อ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบันต่าง ๆ เนื่ องจากธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ได้รับรายได้ระยะ
ยาว (สัญญาระยะเวลาประมาณ 25 ปี ) มีผลตอบแทนคงที่ และมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต่ าํ กว่า 10 ปี
บริ ษทั จึงต้องบริ หารการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว
3. มัน่ ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กาํ ลังการผลิตคงที่นอกจากกรณี ส
ภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวัน และ/หรื อ ช่วงที่มีหมอกเมฆปกคลุมเป็ นจํานวน
มาก ก็จะส่งผลโดยตรงต่อกําลังการผลิตอย่างชัดเจน (เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)
4. ภายในแต่ละโครงการบริ ษทั จะมีพนักงงานปฎิบตั ิงานประจําอยูแ่ ล้วเพื่อดูประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า เมื่อเกิ ดความผิดปกติที่ทาํ ให้กาํ ลังการผลิตลดลงเจ้าหน้าที่ จะต้องเร่ งดําเนิ นการหา
สาเหตุที่เกิ ดขึ้นให้เร็ วที่สุดเพื่อปรับปรุ งในจุดดังกล่าวที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าแผง
โซล่าร์ เสื่ อมสภาพทําให้กาํ ลังการผลิตลดลง ซึ่ งบริ ษทั จะต้องมีการสต็อกแผงโซล่าร์ ไว้อยูแ่ ล้วเพื่อ
ใช้สาํ รองกรณี เกิดเหตุข้ ึน เป็ นต้น
หมายเหตุ :

ณ ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทได้ แก่ ธุรกิจจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้า

2. ความเสี่ยงจากการให้ บริษัทย่ อยกู้ยมื
ดังนี้

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการอนุ มตั ิวงเงิ นกูย้ ืมให้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมตามรายละเอียด

1. บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด จํานวนเงิน 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการซื้อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน)
2. บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด จํานวนเงิน 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชําระหนี้
แก่เจ้าหนี้การค้าและการดําเนินงานตามปกติ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน)
3. บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จํานวน 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชําระหนี้
ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน)
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้รับโอนหนี้ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด จากบริ ษทั นอร์ ติส เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
เป็ นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และ บริ ษทั กรี นฯ ได้มีการให้กยู้ ืมเงินเพิ่มอีกจํานวน 10 ล้านบาท
เพื่อใช้การดําเนินงาน และให้แก่บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด อีกเป็ นจํานวนเงิน 23.5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รับชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน)
ในระหว่า งปี 2563 บริ ษ ัทมี ก ารให้เงิ น กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง จํานวน 3 ล้า นบาทเพื่อ ใช้ในการ
ดําเนินงาน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยชําระเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงในการให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย จึงมีนโยบายในการให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการชําระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ บริ ษทั ตามกําหนด บริ ษทั จึงคาดว่าไม่
น่าจะมีปัญหาในการชําระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อย

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 68

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

3. ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อนั เกิดมาจากที่ลูกหนี้ไม่สามารถใน
การชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมินบนพื้นฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชําระหนี้ และดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั จะมีการจัดทําสัญญาที่รัดกุม ในกรณี ที่เป็ นลูกหนี้ทางการค้า ในกรณี ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญา ทางบริ ษทั
ก็จะเร่ งดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายที่จะตามมา
4. ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงิ นให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเจ้าหนี้
สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยู่ใน
ระดับตํ่า
ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ สําหรับธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า (ธุรกิจพลังงาน)
1. ความเสี่ยงจากความเข้ มของแสงอาทิตย์ ทนี่ ้ อยกว่ าทีค่ าดการณ์
เนื่องจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย์เป็ นปั จจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ความ
เข้มของแสงที่ลดลงส่ งผลให้ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ลดลง ทําให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้ าตํ่า
กว่าที่ประมาณการไว้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั ฯ จึงต้องคํานวณความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยและ
นําค่าที่ได้ประมาณการมาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ฯ อื่นที่ทาํ ธุรกิจเดียวกันเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
2. ความเสี่ยงเนื่องจากแผงโซล่ าร์ เซลล์ เสื่อมสภาพ
เนื่ องจากแผงโซล่าร์ เซลล์เป็ นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้ า โดยแผง
เซลล์ที่เสื่ อมสภาพจะส่ งผลกระทบให้ความสามารถในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้ า
ลดลง แม้ในความเข้มแสงเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของการจําหน่ายไฟฟ้ าที่ลดลง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะเน้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านค่อยตรวจสอบทุก 6 เดื อน
หรื อ 1 ปี อีกทั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานที่ผลิตและจําหน่าย เมื่อเกิดปั ญญาทาง
โครงการผูผ้ ลิตจะรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกรณี )
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3. ความเสี่ยงเกีย่ วกับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ประกอบ ไปด้วยหลายปั จจัย
เช่น ประสิ ทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้ าน้อยกว่าที่คาดการณ์ การสูญเสี ย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ลดลงจาก
สภาพอากาศร้อน การที่ โรงไฟฟ้ าต้องหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปั จจัยภายใน เช่น ปั ญหาด้าน
เทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้ า หรื อปั จจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้ าไม่ เสถียรหรื อต้อง
หยุดซ่อมบํารุ ง หรื อปริ มาณไฟที่ส่งเข้าสู่ระบบสายส่งเกินความต้องการทําให้ไม่สามารถส่ งไฟเข้าระบบ
สายส่งได้เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในโดยจัดให้มี การติดตามผลการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้ าตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านระบบ Mornitering เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ ว และจัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้ าอย่าง สมํ่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การ
ดําเนิ นงานของโรงไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ และมีการซื้ อประกันภัยเครื่ องจักรหลักและ
รายได้ในกรณี การดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากปั จจัยต่างๆ ที่ไม่แน่นอน
4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
การประกอบธุ รกิ จไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบี ย บ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจํา นวนมาก เช่ น พระราชบั ญ ญัติ ก ารผัง เมื อ ง พ.ศ. 2518
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ ก าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ค รบถ้ว นในทุ ก ช่ ว งเวลา ซึ่ ง อาจท าให้ก าร ดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
หยุดชะงัก ต้องหยุดดําเนินงาน หรื อมีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และ พยายามลด
ความ เสี่ ยงดังกล่าวโดย การปฏิ บัติตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งมี การศึ กษาและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยงงานรั บติดตั้งและบํารุ งรั กษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร (Engineering ,
Procurement and Construction : EPC)
ปั จจุบนั การดําเนิ นการก่อสร้างระบบการติดตั้งตามรู ปแบบสัญญา งานด้านวิศวกรรม งานจัดซื้ อจัดจ้าง และ
งานก่ อ สร้ า ง ที่ เ ป็ นรู ป แบบของสั ญ ญา ที่ เ รี ยกว่ า Engineering , Procurement and Construction ( EPC ) ประกอบด้ว ย
3 ลักษณะงาน คืองานวิศวกรรม (Engineering) งานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) งานก่อสร้าง (Construction) เป็ นรู ปแบบงาน
รู ปแบบหนึ่ งที่ สามารถใช้ได้ดีกบั โครงการขนาดใหญ่ และโครงการมีความซับซ้อน โดยแนวโน้มของสัญญานั้นมีมูลค่า
ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความเสี่ ยงในการดําเนินงานที่สูง ดังนั้นความเสี่ ยงทั้งหมดจึงถูกถ่ายโอนจากเจ้าของ โครงการมาอยูท่ ี่
ผูร้ ับเหมา ซึ่งการทําโครงการลักษณะแบบนี้จะต้องมีการประสานและร่ วมมือกันผลิตผลงาน (co- production) ของแต่ละช่วง
งานออกมาให้สอดคล้องกันและมีการถ่ายทอดความรู ้ซ่ ึงกันและกันกับผูร้ ่ วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพของ
การบริ หารโครงการก่อสร้างให้มากที่สุด เนื่องจากผูร้ ับเหมาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความเสี่ ยงต่างๆ จึงตกอยูก่ บั ผูร้ ับเหมา
GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 70

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

ทั้งหมด เช่น การบริ หารเงินสด การเบิกงวดงาน การบริ หารในส่วนของผูร้ ับเหมาช่วงต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินงานแล้วเสร็ จ
ตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาต่อไป
2.2.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- ไม่ ม-ี
2.2.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
- ไม่ ม-ี
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3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
- ยังไม่ได้จดั ทํา
ทั้งนี้บริ ษทั มีแผนจะเผยแพร่ นโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนในปี 2565

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 72

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

4.การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื่อนไข โดยผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ฯโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินมีดงั นี้
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ทาํ การบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่ องจากการรับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี น้ ี ตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนําไปใช้จริ งที่ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่ คราวทาง
ภาษีและความเพียงพอของกําไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู ้ดงั กล่าว
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงความเห็ น แบบไม่ มีเ งื่อ นไข และไม่ มีเ รื่ อ งสํ า คัญ ในการตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใ นงบการเงิน โดยผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่ า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563 และผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของบริษัทฯโดยถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แสดงความเห็ น แบบไม่ มีเ งื่อ นไข และไม่ มีเ รื่ อ งสํ า คัญ ในการตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใ นงบการเงิน โดยผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ความเห็นว่ า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 และผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของบริษัทฯโดยถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากจากสถานบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีนิติบุคคลรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
ร้อยละ
จํานวน

9,299.00

0.86

14,247.00

1.34

16,235.00

1.41

9,313.00
52,627.00

0.86
4.87

102,589.00
0.00
425.00
174,253.00

9.50
0.00
0.04
16.14

10,766.00
48,009.00
30,000.00
91,380.00
15,925.00
699.00
211,026.00

1.01
4.52
2.83
8.61
1.50
0.07
19.87

270.00
45,451.00
40,000.00
73,718.00
158,700.00
1,041.00
335,415.00

0.02
3.95
3.48
6.41
13.81
0.09
29.18

0.00
8,041.00
46,939.00
0.00
89,250.00
4,602.00
121,840.00
599,340.00
0.00
34,480.00
122.00
832.00
905,446.00
1,079,699.00

0.00
0.74
4.35
0.00
8.27
0.43
11.28
55.51
0.00
3.19
0.01
0.08
83.86
100.00

46,939.00
9,911.00
0.00
1,556.00
20,000.00
3,148.00
117,132.00
568,863.00
49,283.00
33,046.00
430.00
539.00
850,847.00
1,061,873.00

4.42
0.93
0.00
0.15
1.88
0.30
11.03
53.57
4.64
3.11
0.04
0.05
80.13
100.00

34,321.00
12,234.00
0.00
9,689.00
20,000.00
1,695.00
112,424.00
541,042.00
49,853.00
31,555.00
617.00
507.00
813,937.00
1,149,352.00

2.99
1.06
0.00
0.84
1.74
0.15
9.78
47.07
4.34
2.75
0.05
0.04
70.82
100.00

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 74

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

หน่ วย : พันบาท
รายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายใน1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน(ตํ่า)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การลงทุนในบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว- สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

GREEN

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

0.00
9,866.00

0.00
0.91

0.00
9,430.00

0.00
0.89

0.00
8,943.00

0.00
0.78

153.00

0.01

2,103.00

0.20

2,538.00

0.22

37,022.00
47,041.00

3.43
4.36

36,447.00
47,980.00

3.43
4.52

34,660.00
46,141.00

3.02
4.01

339.00
182,103.00

0.03
16.87

48,539.00
206,058.00

4.57
19.41

48,205.00
248,113.00

4.19
21.59

1,140.00
183,582.00
230,623.00

0.11
17.00
21.36

1,746.00
256,343.00
304,323.00

0.16
24.14
28.66

2,241.00
298,559.00
344,700.00

0.19
25.98
29.99

75.76
57.81

818,025.00
818,025.00
624,226.00

77.04
58.79

818,025.00
818,025.00
624,226.00

71.17
54.31

(585.00)

(0.06)

(585.00)

(0.05)

9,834.00
(693,950.00)
0.00
0.00
757,550.00
1,061,873.00

0.93
(65.35)
0.00
0.00
71.34
100.00

9,834.00
(646,848.00)
0.00
0.00
804,652.00
1,149,352.00

0.86
(56.28)
0.00
0.00
70.01
100.00

818,025.00
818,025.00
624,226.00

9,834.00
(698,662.00)
(1,738.00)
97,389.00
849,074.00
1,079,697.00

0.91
(64.71)
(0.16)
9.02
78.64
100.00

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 75

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

หน่วย : พันบาท
รายการ
รายได้
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้จากการขาย
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
รวมต้นทุนขาย
ต้นทุนการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน )ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน )ก่อนหักภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน ) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กําหนดไว้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
GREEN

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน ร้อยละ

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

89,381.00

68.79

87,308.00

60.48

87,137.00

58.78

0.00
14,595.00
11,628.00
115,604.00
5,020.00
0.00

0.00
11.23
8.95
88.97
3.86
0.00

24,498.00
10,534.00
12,784.00
135,124.00
6,216.00
0.00

16.97
7.30
8.86
93.61
4.31
0.00

3,396.00
10,750.00
19,999.00
121,282.00
10,836.00
18,288.00

2.29
7.25
13.49
81.81
7.31
12.34

0.00
140.00
4,854.00
4,322.00
129,940.00

0.00
0.11
3.74
3.33
100.00

335.00
0.00
0.00
2,672.00
144,347.00

0.23
0.00
0.00
1.85
100.00

(3,717.00)
0.00
0.00
1,564.00
148,253.00

(2.51)
0.00
0.00
1.05
100.00

40,834.00
0.00
8,754.00
11,476.00
61,064.00
3,089.00
28,965.00
12,645.00
0.00
44,699.00

31.43
0.00
6.74
8.83
15.57
2.38
22.29
9.73
0.00
65.54

40,629.00
21,556.00
11,197.00
10,108.00
83,490.00
1,881.00
22,039.00
12,912.00
105.00
36,937.00

25.10
13.32
6.92
6.24
13.16
1.16
13.61
7.98
0.21
49.28

42,001.00
2,995.00
18,263.00
9,935.00
73,194.00
1,242.00
23,425.00
11,814.00
(20,888.00)
15,593.00

25.94
1.85
11.28
6.14
17.42
0.77
14.47
7.30
(41.82)
15.56

24,177.00 48.40
11,678.00 23.38
117,441.00 187.28
12,499.00 (87.28)
64.00
0.13
12,435.00 24.89

23,920.00
11,281.00
131,708.00
12,639.00
(308.00)
12,947.00

47.89
22.58
155.87
(55.87)
(0.62)
25.92

59,466.00
12,551.00
101,338.00
46,915.00
(187.00)
47,102.00

119.04
25.13
157.86
(57.86)
(0.37)
94.29

(204.00)
12,743.00

(0.41)
25.51

0.00
47,102.00

0.00
94.29

109.00
12,544.00

0.22
25.11

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 76

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

หน่ วย : พันบาท
รายการ
การแบ่งกําไร(ขาดทุน )
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)

GREEN

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน ร้อยละ

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน
ร้อยละ

4,013.00
8,421.00
12,434.00

6,831.00
6,116.00
12,947.00

47,102.00
0.00
47,102.00

0.005

0.008

0.060

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 77

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

หน่ วย : พันบาท
รายการ

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน )ก่อนภาษีเงินได้
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงด้วยรายการดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กรปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้(โอนกลั
า
บ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน-บริษัทย่อย (กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด- ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด- ตัดจําหน่ายหนี้สิน
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด- ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน )จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

GREEN

12,435.00
64.00
11,678.00
0.00
0.00
4,137.00
8,737.00
(6,266.00)
36,789.00
(140.00)
478.00
(6,521.00)
0.00

12,947.00
(308.00)
11,281.00
(6,216.00)
(232.00)
(6,503.00)
11,036.00
5,871.00
38,130.00
105.00
172.00
402.00
(431.00)
0.00

47,102.00
(187.00)
12,551.00
(10,836.00)
(18,288.00)
26,786.00
18,524.00
(181.00)
38,055.00
(20,888.00)
(862.00)
495.00
3,717.00
0.00

(4,854.00)
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(559.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(820.00)
0.00
55,158.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,030.00
67,284.00

0.00
0.00
(54.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
477.00
96,411.00

(455.00)
(767.00)
53,936.00

(311.00)
0.00
66,973.00

(652.00)
0.00
95,759.00

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 78

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนิ นงาน

หน่ วย : พันบาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืม
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2562
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

ปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

ปี 2564
ตรวจสอบแล้ว
จํานวน

(10,000.00)
(18,947.00)

(1,871.00)
0.00
0.00
2,740.00
(18,234.00)
(57,000.00)

(2,323.00)
100.00
0.00
77,200.00
(211,074.00)
(60,000.00)

0.00
0.00
935.00
(1,332.00)
(290.00)

96,250.00
0.00
336.00
(95.00)
(19.00)

909.00
0.00
0.00
(51,787.00)

232.00
7,554.00
0.00
0.00
29,893.00

50,000.00
0.00
7.00
(1,258.00)
(91.00)
(1,340.00)
18,288.00
10,837.00
0.00
0.00
(119,654.00)

85,000.00
(118,776.00)
(952.00)

60,000.00
(37,568.00)
(931.00)

75,000.00
(34,746.00)
(1,819.00)

0.00

0.00
(102,352.00)
(11,067.00)
0.00
(91,918.00)
4,948.00
9,299.00
0.00
14,247.00

0.00
0.00
(12,552.00)
0.00
25,883.00
1,988.00
14,247.00
0.00
16,235.00

100.00
(23,162.00)

(11,678.00)
0.00
(46,406.00)
(44,257.00)
53,556.00
0.00
9,299.00
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.70

4.40

7.27

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.51

1.52

1.34

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

1.80

2.22

2.28

202.44

164.56

159.86

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร(เท่า)

0.18

0.21

0.23

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

0.57

0.86

0.89

639.32

423.99

411.65

4.71

8.65

7.97

77.50

42.18

45.81

764.27

546.37

525.70

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILTY RATIO)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

41.97%

35.77%

32.44%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

9.57%

8.97%

31.77%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)

0.53%

0.91%

6.03%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)

ปี 2562

ปี 2564

2.19%

2.23%

5.38%

0.12

0.13

0.13

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.31

0.40

0.43

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย(เท่า)

2.07

2.12

4.74

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

1.12

1.41

2.03
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การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
ธุรกิจพลังงาน บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนินการลงทุนในธุรกิจพลังงานตั้งแต่ปี 2560 โดยขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ผ่านบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ได้แก่ บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด และ บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัดซึ่ งลงทุ นในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์กาํ ลังการผลิตตามสัญญาทั้ง 2 แห่ ง รวม 10 เมกกะวัตต์ ซึ่ งปั จจุบนั เปิ ดดําเนิ นการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าเต็มกําลังการผลิต
ธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น บริ ษทั ฯ มี ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ประเภท คอนโดมิ เนี ยม
ชื่อ โครงการ ร็ อคเซี ยคอนโด ใน จังหวัดมหาสารคาม ปั จจุบนั เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และกระแสความต้องการของตลาด
ในพื้นที่ต้ งั โครงการในปี 2558 บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนอาคารคอนโดมิเนียมจํานวน 3 อาคาร เป็ นห้องชุดให้เช่า ปั จจุบนั มีผพู ้ กั
อาศัยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของจํานวนห้องเช่าทั้งหมด
ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับโอนสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด และเริ่ มรับรายได้จากการ
จําหน่ายไฟฟ้ าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปี นี้ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้า
ลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั ที่ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจํานวน 2 แห่ ง โดยในเดือน มีนาคม ได้ลงทุนใน
หุ ้นบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) ซึ่ งดําเนิ นกิจการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน
ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสระแก้ว และในเดือน กันยายน ได้ เข้าลงทุน ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด (“VT”) ซึ่งดําเนิน
กิจการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครราชสี มา
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จํากัด (“JE”) ให้แก่บุคคลซึ่ งไม่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มี ผลให้ JE หมดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อ ยของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอสเค
วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) ร้อยละ 19.60 ของทุนจดทะเบียน มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ถือหุ ้นใน SK1 รวมเป็ นร้อยละ
49 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 บริ ษทั ได้รับโอนหุน้ สามัญของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) จํานวน ร้อยละ 29.40 ของทุน
จดทะเบียน และหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด (“VT”) จํานวน ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จาก บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั และรั บโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด (“SK1”) จํานวน ร้ อยละ 51 ของทุน
จดทะเบี ยนจากบริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟร์ จํากัด และรับโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด (“VT”) จํานวน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีผลให้บริ ษทั ถือหุ ้นใน SK1 และ VT
ร้อยละ 99.99 และ ร้อยละ 99.99 ตามลําดับ
ในระหว่า งปี บริ ษ ัทฯได้ขยายส่ ว นงานให้บริ ก ารติ ด ตั้งระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ตย์โดย
ให้บริ การแบบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION) ตั้งแต่การวางแผนการติดตั้ง
จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์สาํ หรับผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการขยายธุรกิจด้านการให้บริ การตรวจสอบ บํารุ งรักษา และซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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รายได้
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2564 และ 2563 จํานวน 148.25 และ 144.35 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยแหล่งรายได้สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 ประเภท
คือ รายได้จากการขาย รายได้จากการบริ การ และรายได้อื่น ดังนี้
รายการ
รายได้จากการดําเนินงาน
- จําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
-บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า
-รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
-รายได้จากการบริ การอื่น

รายการ

รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2562
จํานวน
ร้ อยละ
89.38
8.93
11.63
5.67

68.79
6.87
8.95
4.36

14.33
129.94

11.03
100.00

ปี 2562
จํานวน
ร้ อยละ

ปี 2563
จํานวน
ร้ อยละ
87.31
24.50
10.53
12.78
-

60.48
16.97
7.30
8.86
-

9.22
144.34

6.39
100

ปี 2563
จํานวน
ร้ อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
จํานวน
ร้ อยละ
87.14
3.39
10.75
20.00
-

58.78
2.29
7.25
13.49
-

26.97
148.25

18.19
100

ปี 2564
จํานวน
ร้ อยละ

หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น รายได้บริ การอื่น รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปั นผล กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน และการกลับรายการหนี้สูญโอนกลับ เป็ นต้น
รายได้ จากการจําหน่ ายไฟฟ้า
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 89.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 48.82 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 40.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 220.36 ของรายได้ปีก่อน เนื่ องจากปี นี้ บริ ษทั มีการ
รับรู ้รายได้ตลอดทั้งปี รวมถึงปั จจัยอื่นซึ่ งมีผลให้การผลิตดีข้ ึนได้แก่ การบํารุ งรักษา และสภาพอากาศซึ่ งมีส่วนทําให้การ
ผลิตไฟฟ้ าได้กาํ ลังการผลิตที่สูงขึ้นจากปี ก่อน
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 87.31 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 2.07 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 89.38 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.32 ของรายได้ปีก่อน เนื่องจากปั จจัยต่างๆซึ่งมีผลต่อ
การผลิตได้แก่ ความเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ การบํารุ งรักษา และสภาพอากาศซึ่งมีส่วนทําให้การผลิตไฟฟ้ าได้กาํ ลังการผลิต
ที่ลดลงจากปี ก่อน
ในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 87.14 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 0.17 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 87.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของรายได้ปีก่อน เนื่องจากปั จจัยต่างๆซึ่งมีผลต่อ
การผลิตได้แก่ ความเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ การบํารุ งรักษา และสภาพอากาศซึ่งมีส่วนทําให้การผลิตไฟฟ้ าได้กาํ ลังการผลิต
ที่ลดลงจากปี ก่อนลดลงจากปี ก่อนจํานวน 0.17 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 87.31 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของรายได้ปีก่อน
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รายได้ จากการให้ บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานโดยรับติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION) โดยบริ ษทั มีรายได้
ในปี 2563 จํานวน 24.50 ล้านบาท
ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าและบริ การที่เกี่ ยวข้อง จํานวน 3.39 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนจํานวน 21.11 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 86.16 ของรายได้ปีก่อน เนื่ องจากการ
แข่งขันทางธุรกิจ การชะลอตัวในด้านการลงทุนของลูกค้า โรคระบาด และบางส่ วนอยูใ่ นขั้นตอนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
เป็ นต้น
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 11.63 ล้านบาท ลดลงจํานวน 70.66 ล้านบาทเมื่อ
เที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจาํ นวน 82.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.87 ก่อน เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ผ่าน
การพิจารณาจากสถาบันการเงินทําให้มียอดโอนกรรมสิ ทธิ์ลดลง
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 12.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.15 ล้านบาทเมื่อ
เที ย บกับช่ ว งเดี ย วกันของปี ก่ อ น ซึ่ ง มี จ ํา นวน 11.63 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.89 เนื่ อ งจากการปรั บโปรโมชั่น และ
การส่งเสริ มการขายของบริ ษทั
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 20.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7.22 ล้านบาทเมื่อ
เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ซึ่ งมี จาํ นวน 12.78 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.10 เนื่ องจากการปรั บโปรโมชั่น และ
การส่งเสริ มการขายของบริ ษทั
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าและบริ การที่ เกี่ ยวข้อง จํานวนทั้งสิ้ น 14.60 ล้านบาทสู งขึ้นกว่าปี ก่อน
จํานวน 5.87 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 8.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.24 โดยเป็ นรายได้จากการให้เช่า
ห้องพักค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ หารงาน เป็ นต้น
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าและบริ การที่ เกี่ ยวข้อง จํานวนทั้งสิ้ น 10.53 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 4.07 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 14.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.88 สาเหตุจากสถานการณ์โรค
ระบาด (COVID-19) ทําให้ปริ มาณของลูกค้าที่เข้าพักอาศัยลดลง
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ ยวข้อง จํานวนทั้งสิ้ น 10.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จํานวน 0.22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีรายได้จาํ นวน 10.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 เนื่องจากลูกค้าเข้าพักมากขึ้น
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รายได้ อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ ยรับ กําไรจากการจําหน่ ายทรัพย์สิน กําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และการกลับรายการหนี้สูญโอนกลับ เป็ นต้น
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้อื่นซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน การโอนกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุน และการโอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุ นจํานวน 4.85 ล้านบาท การโอนกลับรายการหนี้ สงสัยจะสู ญ จํานวน 0.14 ล้านบาท และดอกเบี้ ยรับจํานวน 5.02
ล้านบาท
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้อ่ืนซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน 0.34 ล้านบาทและดอกเบี้ยรับจํานวน 6.22 ล้านบาท
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้อ่ืนซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงินจํานวน 3.72 ล้านบาทและดอกเบี้ยรับจํานวน 10.84 ล้านบาท
ต้ นทุนขายกระแสไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ต้นทุนจากการขาย
40.83
40.63
42.00
รายได้จากการขาย
89.38
87.31
87.14
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
45.68
46.54
48.20
ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้ าประกอบด้วย ค่าแรงทางตรง ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปี 2562 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้ าจํานวน 40.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 45.68 ของรายได้จาก
การขาย ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม-บํารุ งรักษา ค่าสาธาณู ปโภค ค่ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ าเงินสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
ปี 2563 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้ าจํานวน 40.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.54 ของรายได้จาก
การขาย ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม-บํารุ งรักษา ค่าสาธาณู ปโภค ค่ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ าเงินสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
ปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้ าจํานวน 42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.20 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บํารุ งรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
เงินสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
ต้ นทุนขายการให้ บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
รายการ
ต้นทุนจากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
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ปี 2562
-

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
21.56
2.99
24.50
3.40
88.00
87.94
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ต้นทุนจากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า ประกอบด้วย ค่าแรงทางตรง ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้ง
ปี 2563 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจํานวน 21.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88 ของ
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วย ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง
และ ค่าขนส่ง เป็ นต้น
ปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจํานวน 21.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88 ของ
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วย ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง
และ ค่าขนส่ง เป็ นต้น
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
รายการ
ต้นทุนจากการขาย
รายได้จากการขาย
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
8.75
11.63
75.24

ปี 2563
11.20
12.78
87.64

ปี 2564
18.26
20.00
91.30

ต้นทุนขายของบริ ษทั ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจํานวน 8.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.24 ของรายได้จากการขาย ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน และในปี 2561 เนื่ อจากสภาวะเศรษฐกิจทําให้ลูกค้าชะลอการซื้ อ และลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่
ผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงิน
ปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจํานวน 11.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.64 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยในปี 2563 เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการะบาดของโรค Covid-19
ทําให้ลูกค้าชะลอการซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ผา่ นการพิจารณาจากสถาบันการเงิน
ปี 2564 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจํานวน 18.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.30 ของรายได้จากการขาย ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการบริ ษทั ย่อยมีการปรับกลยุทธในการส่งเสริ มการขาย และโปรโมชัน่ ต่างๆ
ต้ นทุนค่ าเช่ าและบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายการ
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการบริ การ (ร้อยละ)

ปี 2562
10.05
14.59
68.88

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
10.11
9.93
10.53
10.75
96.01
92.37

ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การจํานวน 10.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68.88 ของรายได้จากการให้เช่าและ
บริ การที่เกี่ยวข้องซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่งหนึ่ งของ
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายในการให้เช่าพื้นที่บางส่ วนของสํานักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรี เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้าง
ค่าบริ การ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น
ปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การจํานวน 10.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.01 ของรายได้จากการเช่าและ
บริ การซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่งหนึ่งของบริ ษทั และ
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ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าพื้นที่บางส่ วนของสํานักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรี เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้าง ค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น
ปี 2564 บริ ษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การจํานวน 9.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 92.37 ของรายได้จากการเช่าและ
บริ การ ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายในการให้เช่ าพื้นที่ บางส่ วนของสํานักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุ รี เช่ น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้าง
ค่าบริ การ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น
ต้ นทุนการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3.09
1.88
1.24
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
28.96
22.04
2.53
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
12.65
12.91
11.81
รวมต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
44.70
36.94
15.59
รวมรายได้
129.94
144.35
148.25
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
34.40
25.59
10.52
ในปี 2562 บริ ษทั มี ตน้ ทุ นการจัดจําหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 44.70 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 20.07 ล้านบาท โดยต้นทุนการจัดจําหน่ายลดลง 13.41 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง 6.66 ล้านบาท
ในปี 2563 บริ ษทั มีตน้ ทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 36.94 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 7.76 ล้านบาท โดยต้นทุนการจัดจําหน่ายลดลง 1.21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง 6.55 ล้านบาท
ในปี 2564 บริ ษทั มีตน้ ทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 15.59 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 21.35 ล้านบาท โดยต้นทุนการจัดจําหน่ายลดลง 0.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง 20.71 ล้านบาท
ระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการโอนกลับหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 20.89 ล้านบาท เนื่ องจากคู่สัญญาชําระหนี้ คืนตาม
คําพิพากษาของศาล
ต้นทุ นการจัดจําหน่ ายประกอบด้วย ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่าส่ วนกลาง ค่าธรรมเนี ยม
ค่าใช้จ่ายในการโอน เป็ นต้น โดยต้นทุนการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นและลดลงตามรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร ขาดทุนจากการด้อย
ค่าเงินลงทุน หนี้สงสัยจะสูญ และค่าบริ หารงานอื่น ๆ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
16.63
17.72
16.15
ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร
ค่าบริ หารงานอื่น ๆ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น1
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ2
รวม
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12.65
15.42
0.00
0.00
44.70

12.91
6.21
0.00
0.10
36.94

11.81
4.10
12.62
(20.89)
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หมายเหตุ 1 ในปี 2564 บริ ษัทได้ มีการตั้งค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุนลงทุนในบริ ษัท ออร่ า ดรี ม จํากัด จํานวน 12.62 ล้ านบาท
เนื่องจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระตามมาตรฐานการรายงานที่ การเงินฉบับที่ 9
ใน ปี 2564 บริ ษัทได้ บันทึ กโอนกลับหนี ้สงสั ยจะสู ญเนื่ องจากได้ รับชําระคื นเงิ นมัดจําค่ าศึ กษาโครงการจาก
คู่สัญญาตามคําสั่งศาลฎีกาโดยคู่สัญญาขอผ่ อนชําระเป็ นรายงวดโดยชําระให้ เสร็ จสิ ้นภายในเดือน มิถนุ ายน 2565
2

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุ ้น (บาท)
อัตรากําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)

ปี 2562
4.01
0.005
9.57
0.53
2.19

ปี 2563
6.83
0.008
8.97
0.91
2.23

ปี 2564
47.10
0.060
31.77
6.03
5.38

ปี 2562 2563 และ 2564 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 4.01 ล้านบาท 6.83 ล้านบาท และ 47.10 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 4.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 255.43 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจให้เช่าและบริ การ โดยรายได้ในธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ร้อยละ 120.33 และรายได้ในธุรกิจให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.16 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในปี 2563 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 6.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.32 เมื่อเที ยบกับ
ปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากเงินปั นผล และดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้นเมื่อทียบกับปี ก่อน
ในปี 2564 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 47.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 40.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 589.60 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากเงินปั นผล และดอกเบี้ยรับ เพิม่ ขึ้นเมื่อทียบกับปี ก่อน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2562-2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,079.70 ล้านบาท จํานวน 1,061.87 ล้านบาท และ จํานวน
1,149.35 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กยู้ มื และสิ นทรัพย์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2564 มีจาํ นวน 14.89 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นจํานวน 14.64 ล้านบาท
และลูกหนี้ การค้าบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันจํานวน 0.25 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อนจํานวน 10.85 ล้านบาท โดยปี 2563 มีลูกหนี้
การค้าจํานวน 25.74 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิ จการอื่นจํานวน 14.98 ล้านบาทและลูกหนี้ การค้าบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
จํานวน 10.76 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับชําระค่าสิ นค้าและบริ การตามสัญญาเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2563 มีจาํ นวน 25.74 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นจํานวน 14.98 ล้านบาท
และลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 10.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 9.36 ล้านบาท โดยปี 2562 ลูกหนี้
การค้าจํานวน 16.38 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่นทั้งจํานวน โดยส่วนของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรับติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ า 10.51 ล้านบาท และลูกค้าจากการขายและบริ การอื่น จํานวน 0.25 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระตามสัญญา
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ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2562 มีจาํ นวน 16.38 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นจํานวน 16.38 ล้านบาท
และ ไม่มีลูกหนี้ การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยลูกหนี้การค้าลดลงจาก ปี 2561 ซึ่ งมีลูกหนี้ การค้าจํานวน 17.39 เป็ นลูกหนี้
การค้ากิจการอื่นทั้งจํานวน เป็ นจํานวน 1.01 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับชําระค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการอืน่ เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนีก้ ารค้ า
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
14.27
31.39
14.83
32.20
14.75
32.19
ไม่เกิน 3 เดือน
3.97
8.73
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
27.22
59.88
31.23
67.80
31.17
67.81
รวม
45.46
100.00
46.06
100.00
45.82
100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(29.08)
(31.08)
(31.18)
รวม
16.38
14.98
14.64
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนีก้ ารค้ า
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
10.51
97.65
0.25
100.00
ไม่เกิน 3 เดือน
0.25
2.35
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวม
10.76
100.00
0.25
100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
10.76
100.00
0.25
100.00
การพิจารณาตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั มีนโยบายในการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บ
หนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งในกรณี ที่ผูบ้ ริ หารเห็นว่าอาจเกิดความไม่
แน่นอนในการเรี ยกชําระหนี้ ผูบ้ ริ หารจะมีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนเท่ากับมูลค่าลูกหนี้คงค้างทันที
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายตัดหนี้ สูญตามข้อกําหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตัดหนี้ สูญ บริ ษทั จะต้อง
ติดตามทวงถามให้ชาํ ระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และยังไม่ได้รับชําระหนี้ โดยปรากฏว่า
1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชําระหนี้ได้ หรื อ
2) ลูกหนี้ เลิกกิ จการและมีหนี้ ของเจ้าหนี้ รายอื่นที่ มีบุริมสิ ทธิ เหนื อทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ ก่อนเป็ นจํานวน
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มากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจตัดจําหน่ายหนี้ สูญจากการดําเนินการโดยฟ้ องร้องลูกหนี้ในคดี
แพ่งหรื อคดีลม้ ละลาย และศาลได้มีคาํ สัง่ รับคําฟ้ องนั้นแล้ว
ปี 2564 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่ม จํานวน 0.10 ล้านบาท ตามการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระตาม
หลักคณิ ศาสตร์ประกันภัยตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9)
ปี 2563 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่ม จํานวน 2 ล้านบาท ตามการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระตาม
หลักคณิ ศาสตร์ประกันภัยตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9)
ปี 2562 บริ ษทั ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่ม แต่มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 0.14
ล้านบาทของหนี้ สินซึ่ งได้รับโอนจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งบริ ษทั เคยถือหุ ้นและจําหน่ ายให้แก่บุคคลอื่นในปี 2561 เนื่ องจาก
ขาดสภาพคล่องและไม่ได้ดาํ เนินงาน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เงินลงทุนชั่วคราว)
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็ น เงินลงทุนซึ่งบริ ษทั นําไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน
1 ปี ได้แก่ ตราสาร เงินฝากประจํา ตราสารทุนในความต้องการของตลาด เป็ นต้นโดยบริ ษทั ได้มีการลงทุนประเภทสิ นทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนชัว่ คราว)ดังนี้
ในปี 2564 บริ ษทั มีการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีมูลค่าสุ ทธิ จาํ นวน 158.70 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 142.78 ล้านบาท
ในปี 2563 บริ ษทั มีการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีมูลค่าสุทธิจาํ นวน 15.92 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ต้นทุ นพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อขาย เป็ นมูลค่าการพัฒนาโครงการ ร็ อคเซี ย จ.มหาสารคาม และ
โครงการ ออริ จินส์ บางมด พระราม 2โดยแสดงมูลค่าคงเหลือของต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ส่วนที่ยงั ไม่ได้โอนให้แก่
ลูกค้า
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2564 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 73.72 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2563 ที่ มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี จาํ นวน 91.38 ล้านบาท ลดลง 17.66 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.32 ของต้นทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดบริ ษทั ย่อยมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงได้ตดั
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2563 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 91.38 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 ที่ มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจาํ นวน 102.59 ล้านบาท ลดลง 11.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.93 ของต้นทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดบริ ษทั ย่อยมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงได้ตดั
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 102.59 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํ นวน 111.33 ล้านบาท ลดลง 8.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.85 ของต้นทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดบริ ษทั ย่อยมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงได้ตดั
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขาย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ในปี 2564 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 541.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
ที่มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจาํ นวน 568.86 ล้านบาท เป็ นจํานวน 27.82 ล้านบาท มีการลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจํานวน 1.26
ล้านและบันทึกค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี จํานวน 29.07 ล้านบาท
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ในปี 2563 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 568.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ที่มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจาํ นวน 599.34 ล้านบาท เป็ นจํานวน 30.48 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั โอนรายการสิ นทรัพย์ประเภท
ยานพาหนะซึ่ งยังอยู่ระหว่างการผ่อนชําระจํานวน 0.69 ล้านบาท เป็ นสิ ทธิ การใช้ตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งใหม่ ปี 2563 และบันทึกค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี จํานวน 29.37 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 599.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํ นวน 643.90 ล้านบาท เป็ นจํานวน 44.56 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั โอนรายการที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรี ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 15.01 ล้านบาท บันทึกค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี
จํานวน 29.40 ล้านบาท
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นรายการเช่าที่ ดินตามสัญญาเช่ าระยะยาวโครงการโรงไฟฟ้ าจังหวัดนครราชสี มา และ
สัญญาสนับสนุ นโครงการของโรงไฟฟ้ าจังหวัดสระแก้ว รวมถึ งสัญญาเช่ าซื้ อรถยนต์ โดยมี การแสดงรายการใหม่ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในปี 2564 มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 49.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.57 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น 3.26 ล้านบาท และตัดค่าเสื่ อมราคาสะสมจํานวน 2.69 ล้านบาท
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในปี 2563 มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 49.28 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั โอนรายการยานพาหนะ
ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าซื้ อระยะยาวและบันทึกมูลค่าตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาสนับสนุนโครงการเข้ามาเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นทรัพย์สินบางส่ วนของโครงการ ร็ อคเซี ย จ.มหาสารคาม ซึ่ งบริ ษทั ได้เปลี่ยน
นโยบายโดยการนําห้องชุดบางส่ วนให้ลูกค้าที่สนใจเช่า ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั มีผเู ้ ช่ามากกว่าร้อยละ
90 ของจํานวนห้องชุดที่ให้เช่าทั้งหมด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2564 มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 112.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํ นวน 117.13 ล้านบาทลดลงจํานวน 4.71 ล้านบาทเนื่องจากการบันทึกค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2563 มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 117.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํ นวน 121.84 ล้านบาทลดลงจํานวน 4.71 ล้านบาทเนื่องจากการบันทึกค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 121.84 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั โอน
รายการที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรีเข้ามาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยจํานวน 2 แห่ งของบริ ษทั ได้วางเงินฝากประจํากับธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกันการชําระหนี้
ตามสัญญากูย้ ืมเงิ นจํานวน 6.67 ล้านบาท และ 5.55 ล้านบาท สําหรับวงเงิ นกูย้ ืมจํานวน 210 ล้านบาทและ 180 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษทั แห่งที่ 1 มีกาํ หนดชําระ 143 งวด อัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 3.75 ล้านบาท และบริ ษทั ที่ 2 ได้รับ
วงเงินกูย้ มื จํานวน 180 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 3.10
ในปี 2563 บริ ษทั ย่อยจํานวน 2 แห่ งของบริ ษทั ได้วางเงินฝากประจํากับธนาคารแห่ งหนึ่ งจํานวน 6.66 ล้านบาท
และ 3.22 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวเป็ นจํานวน 210 ล้านบาทและ 105 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ที่ 1
มีกาํ หนดชําระ 143 งวด อัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 3.75 ล้านบาท และบริ ษทั ที่ 2 ได้รับวงเงินกูย้ ืมจํานวน 180 ล้าน
บาทในอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 3.10 ปั จจุบนั เบิกเงินกูย้ มื แล้ว 105 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมจํานวน 2 แห่ งของบริ ษทั ได้วางเงิ นฝากประจํากับธนาคารแห่ งหนึ่ งจํานวน 6.66
ล้า นบาท และ 1.38 ล้า นบาท เพื่ อ คํ้า ประกัน เงิ น กู้ยืม ระยะยาวเป็ นจํา นวน 210 ล้า นบาทและ 45 ล้า นบาท ตามลํา ดับ
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โดยบริ ษทั แห่งที่ 1 มีกาํ หนดชําระ 143 งวด อัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 4.75 ล้านบาท และบริ ษทั ที่ 2 ได้รับวงเงินกูย้ มื
จํานวน 180 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 4.10 ปั จจุบนั เบิกเงินกูย้ มื แล้ว 45 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ตารางมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563และ 2564
บริษัท

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

85,999,960.00

44,999,960.00

-

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

55,000,000.00

55,000,000.00

55,000,000.00

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด1

53,561,644.00

114,367,895.87

114,367,895.87

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด2

61,749,700.00

103,295,813.52

103,295,813.52

256,311,304.00

317,663,669.39

272,663,709.39

รวม
หมายเหตุ

:1.บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว จนถึงปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้โอนหุ ้นทั้งหมดที่ถือไว้
ให้แก่บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวถือหุน้ โดยบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จนถึงปี 2563
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้โอนหุน้ ทั้งหมดที่ถือไว้ให้แก่บริ ษทั ฯ
2

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด โดยลงทุนในหุ ้น
สามัญจํานวน 0.294 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 103.40 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 30.40 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 29.40) และ ลงทุน
ในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจํานวน 0.367 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 168.03 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน
61.75 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 49) ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน ปั จจุบนั มีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดสัญญา ณ 30 ธันวาคม 2584
และ 28 เมษายน 2585 ตามลําดับ
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ลงทุ นในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด โดยลงทุ นในหุ ้นสามัญจํานวน 0.196
ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 118.17 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 23.16 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 19.60) ทําให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือ
หุน้ ในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด คิดเป็ นจํานวน 53.56 ล้านบาท(ถือหุน้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน )
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้รับโอนหุน้ ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 0.294 ล้านหุน้
(ถือเป็ นหุน้ ร้อยละ 29.40 ) และหุน้ ของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 0.367 ล้านหุน้ (ถือเป็ นหุน้ ร้อยละ
49 ) จากบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ทําให้บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49 ในบริ ษทั ทั้ง 2 แห่งและทําให้บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์
จํากัดและบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด เปลี่ยนจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ในปี 2564 บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ให้แก่บุคคลอื่นทําให้บริ ษทั
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯอี กต่อไป และบริ ษทั ได้บนั ทึ กผลต่างจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนไว้ในงบกําไร
ขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษทั ฯ
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซู ลา จํากัด จํานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
116.66 บาท เป็ นจํานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว เกี่ยวเนื่องมาจาก
กรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ งซึ่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของบริ ษทั ภูเก็ต เพน
นิ นซูลา จํากัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ ายเกิดข้อพิพาทกัน ทําให้บริ ษทั ไม่ได้รับงบการเงินของบริ ษทั ที่ลงทุนไว้ต้ งั แต่ปี
2550 ดังนั้น เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งถือเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงินรวมได้
แสดงเงิ นลงทุนดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชี ที่เคยบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั บันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อเงินลงทุน ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มี
อํานาจควบคุมหรื ออิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั ดังกล่าว ในเดือนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยัง
ไม่สามารถได้ขอ้ ยุติ ประกอบกับบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จํากัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจํานวนมากและคดีกล่าวหาจาก
ราชการ เรื่ องการบุกรุ กที่ สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าโอกาสที่ จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผล
เสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน จึงมีมติให้บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจํานวน
เป็ นจํานวนเงิน 140 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และในปี 2559 บริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จํากัด ได้ถูกศาลล้มละลายกลางให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตราที่ 14
บริ ษัท ออร่ า ดรี ม จํากัด
ในปี 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจํานวน 4.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 10
บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 45 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว โดยบริ ษทั ดังกล่าว
ประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ในปี 2559 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด ซึ่งบริ ษทั
ดังกล่าวได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดําเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั จึ งพิจารณาให้บนั ทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 9.14 ล้านบาท เพื่อ
สะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ในปี 2560 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด ซึ่งบริ ษทั
ดังกล่าวได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดําเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั จึ งพิจารณาให้บนั ทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 2.48 ล้านบาท เพื่อ
สะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ในปี 2561 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดําเนินงานและขาดทุนสะสมยกมาอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึงพิจารณาให้บนั ทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 1.30 ล้านบาท เพื่อสะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในปี 2562 บริ ษทั บันทึกโอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด
จํานวน 4.85 ล้านบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
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ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในปี 2564 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จํากัด จํานวน
12.62 ล้านบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทีด่ นิ รอการพัฒนา/ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ในปี 2562 บริ ษัท ได้แ สดงมู ล ค่ า ที่ ดิ น รอการพัฒ นารวมทั้ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาที่ ดิ น โครงการร็ อ คเซี ย
(ชื่อเดิม โครงการ “ ตักสิ ลา” ) จํานวน 23.03 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และ
โครงการ ออริ จินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ได้แสดงมูลค่าที่ ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ ดินโดย
แสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจํานวน 79.56 ล้านบาท ซึ่ งระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท )
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
111.33
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
0.00
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(8.78)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลับ)
0.00
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
102.59
ในปี 2563 บริ ษทั ได้แสดงมูลค่าที่ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินโครงการร็ อคเซี ย จํานวน
64.52 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ ออริ จินส์คอนโด บางมด
พระราม 2 ได้แ สดงมู ล ค่ า ที่ ดิ น รอการพัฒ นารวมทั้ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาที่ ดิ น โดยแสดงเป็ นต้น ทุ น การพัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายเป็ นจํานวน 142.46 ล้านบาท ซึ่ งระหว่างปี มี การเปลี่ ยนแปลงของต้นทุ นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท )
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
102.59
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
0.24
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(11.28)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลับ)
(0.17)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
91.38
ในปี 2564 บริ ษ ัท ได้แ สดงมู ล ค่ า ที่ ดิ น รอการพัฒ นารวมทั้ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาที่ ดิ น โครงการร็ อ คเซี ย
(ชื่อเดิม โครงการ “ ตักสิ ลา” ) จํานวน 24.21 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และ
โครงการ ออริ จินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ได้แสดงมูลค่าที่ ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ ดินโดย
แสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจํานวน 87.12 ล้านบาท ซึ่ งระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท )
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
91.38
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(18.52)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลับ)
0.86
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
73.72
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สิ นทรั พย์ ที่ไม่ มีตัวตน
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้ ารอตัด
บัญชี ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จํานวน 34.48 ล้านบาท และ 35.73 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรั พย์
ดังกล่าวเนื่องมาจากครบกําหนดอายุการใช้งาน
ในปี 2563 และ 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้ ารอตัด
บัญชี ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จํานวน 33.05 ล้านบาท และ 34.48 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรั พย์
ดังกล่าวเนื่องมาจากครบกําหนดอายุการใช้งาน
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้ ารอตัด
บัญชี ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จํานวน 31.56 ล้านบาท และ 33.05 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรั พย์
ดังกล่าวเนื่องมาจากในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า
สภาพคล่ องและความพอเพียงของเงินทุน
สําหรับปี 2561 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงานเป็ นบวกจํานวน 17.69 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจาก
ปี 2560 ซึ่ งมีกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานเป็ นลบจํานวน 32.81 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของ
กระแสเงินสดเป็ นบวก 0.40 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นลบ 1.56 เท่า บริ ษทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53.56 ล้านบาท มีหนี้ สิน 271.09 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.64 เท่า
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ และดําเนินงานได้อย่างพอเพียง
สําหรับปี 2562 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงานเป็ นบวกจํานวน 53.94 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจาก
ปี 2561 ซึ่ งมีกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานเป็ นบวกจํานวน 17.69 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของ
กระแสเงิ นสดเป็ นบวก 1.12 เท่ าเมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่ อนมีสภาพคล่องของกระแสเงิ นสดเป็ นบวก 0.40 เท่า
บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.30 ล้านบาท มีหนี้ สิน 230.62 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 4.60
เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ และดําเนินงานได้อย่างพอเพียง
สําหรั บปี 2563 บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงานเป็ นลบจํานวน 66.97 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจาก
ปี 2562 ซึ่ งมีกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานเป็ นบวกจํานวน 53.94 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของ
กระแสเงินสดเป็ นบวก 1.41 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นบวก 1.12 เท่า บริ ษทั
มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด 14.25 ล้านบาท มี หนี้ สิน 304.32 ล้านบาท และมี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 8.65
เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีความสามารถในการชําระหนี้ และดําเนินงานได้อย่างพอเพียง
สําหรับปี 2564 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงานเป็ นบวกจํานวน 95.76 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจาก
ปี 2563 ซึ่งมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็ นบวกจํานวน 66.97 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องของกระ
เงินแสสดเป็ นบวก 2.03 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นลบ 1.41 เท่า บริ ษทั มีเงิน
สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด 16.24 ล้านบาท มี หนี้ สิน 344.70 ล้านบาท และมี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 7.97 เท่ า
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ และดําเนินงานได้อย่างพอเพียง
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แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
1. หนีส้ ิน
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 230.62 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2561 จํานวน 40.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมา
จากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินตามปกติ
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 304.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2562 จํานวน 73.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมา
จากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เบิกเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพิ่มจํานวน 60 ล้านบาท และในปี นี้ บริ ษทั ได้นาํ มาตราฐานทาง
บัญชีฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยรับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าตามสัญญาที่เหลือเป็ นจํานวน 50.64 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 344.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2563 จํานวน 40.38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมา
จากระหว่างปี บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีกยู้ มื จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 75 ล้านบาท
2. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับสิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวน 849.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จํานวน 859.69 ล้านบาท ลดลงจํานวน 10.62 ล้านบาท อัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.53 ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการที่มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 255.43 เนื่ องจากในปี บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจให้เช่าและบริ การ
สําหรับสิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวน 757.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวน 849.07 ล้านบาท ลดลงจํานวน 91.52 ล้านบาท อัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นคิดเป็ นร้อยละ 0.91 ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน สาเหตุเกิดจากในระหว่างปี บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย 2 แห่งและได้รับรู ้สดั ส่ วนกําไรจากผลประกอบการ
ของบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั มีกาํ ไรในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 70.18
สําหรับสิ้นปี 2564 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวน 804.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวน 757.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 47.10 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.03 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน สาเหตุเกิดจากในระหว่างปี บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย 2 แห่งและได้รับรู ้สดั ส่ วนกําไรจากผลประกอบการ
ของบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั มีกาํ ไรในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 70.18
ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
สําหรับปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จาํ เป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตาม สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การต่าง ๆ 99.20 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรับปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จาํ เป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตาม สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การต่าง ๆ 7.07 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรับปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จาํ เป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตาม สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การต่าง ๆ 14.45 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระ
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2. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดําเนินงานในอนาคต
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด มหาชน จัดทําบทวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงาน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และความ
จําเป็ นของการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาโดยปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานในอนาคตอันใกล้ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญดังนี้
1. สําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ที่ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ยอดจําหน่ ายในโครงการที่บริ ษทั ลงทุน ทําให้ยอดขายโครงการชะลอตัว และยังส่ งผลให้บริ ษทั เสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแล
บํารุ งรักษาโครงการในส่วนที่ยงั เหลืออยู่
2. สําหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่ วนมากเกิดจากสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ ต้ งั โครงการเนื่ องจากการผลิตต้องอาศัยพลังงานจากแสงอาทิ ตย์ สามารถผลิตได้ในช่วงกลางวันเท่านั้น ไม่เหมือน
พลังงานทดแทนประเภทอื่น เช่น กังหันลม พลังงานนํ้าจากเขื่อน ถ่านหิ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีผลกระทบทางกายภาพ
ต่างๆ เช่น ฝุ่ น ควันไฟ มูลนก อุปกรณ์ต่างๆ สายไฟ ฟิ วส์ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการดูแลบํารุ งรักษาอย่าสมํ่าเสมอ
3. สําหรับธุ รกิจรับติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
เนื่องจากเป็ นธุรกิจใหม่ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากความเชื่อถือของลูกค้า โดยบริ ษทั จําเป็ นที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างความ
น่าเชื่อถือและมาตราฐานในการให้บริ ษทั กับลูกค้า ในด้านต่างๆเช่น การติดตั้งระบบให้สาํ เร็ จภายในระยะเวลาตามสัญญา
การดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ผลิตได้ตามมาตรฐาน ความรวดเร็ วในการให้บริ การกรณี ที่เกิดปั ญหากับอุปกรณ์ เป็ นต้น
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5.ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่

5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป ชื่อ สถานทีต่ ้งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
• ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อหลักทรัพย์
ทีต่ ้งั สํานักงานใหญ่

:
:
:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
GREEN
405 ซอย 13 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000587

ทุนจดทะเบียน

:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จํานวนทุนที่
ชําระแล้ว 818,024,729 บาท

ประเภทธุรกิจ

:

หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
Home Page

:
:
:

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลัก
ในธุรกิจพลังงานทางเลือกและพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
ทรัพยากร
http://www.greenresources.co.th

จํานวนพนักงาน

:

28 (1) คน (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ข้ อมูลติดต่ อ
สํานักเลขานุการบริษัท/ส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-504-5237 ต่อ 511 และ 512 อีเมล์ : info@greenresources.co.th
หมายเหตุ (1) จํานวนพนักงาน 28 คน รวมพนักงานกลุม่ บริษทั ฯ จํานวน 10 คน
บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
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ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
อาคารธรรมนิติ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02 596 0500
อีเมล์ : center@daa.co.th
Web : www.daa.co.th
5.2 ข้ อมูลสําคัญอืน่
- ไม่มี5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีคดีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ที่อาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด
และไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ไม่มีคดีที่มิ ไ ด้เ กิ ด จากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ปกติของบริ ษทั อันเป็ นสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
1. คดีหมายเลขดําที่ ส.991/2559 (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน) ระหว่ างบริษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โจทก์ กับ
นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ จําเลย ข้ อหาหรือฐานผิดสัญญา คือ เรี ยกเงินประกันการศึกษาโครงการ มูลค่ าความ
เสียหายโดยประมาณ 45,000,000 บาท (สี่สิบห้ าล้ านบาท)
เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษัท กรี น รี ซอร์ ส เซส จํา กั ด (มหาชน) โจทก์ ไ ด้ ย่ื น ฟ้ องต่ อ ศาลจั ง หวัด
ตลิ่งชัน เพื่อให้ นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ (จําเลย) คืนเงินประกันการศึกษาโครงการแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ฯ ได้วางเงินให้ไว้แก่ นางสาวชื่นจิตร จํานวน 35,000,000 บาท ไว้เพื่อเป็ นประกัน ต่อมาหลังจาก
บริ ษทั ฯได้ศึกษาโครงการแล้วพบว่าไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนจึงได้บอกเลิกสัญญาและขอให้ นางสาวชื่นจิตรฯ คืนเงินประกัดงั
กล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ แต่ นางสาวชื่นจิตรฯ ไม่คืนเงิน บริ ษทั ฯ จึงได้ฟ้องเป็ นคดีต่อศาล เพื่อขอคืนเงินประกันดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ได้มีคาํ พิพากษาแล้ว โดยพิพากษาให้ยกฟ้ องของโจทก์ (บริ ษทั กรี น
รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)) เนื่องจากศาลพิจารณาว่า โจทก์ไม่มีเหตุเลิกสัญญา จึงไม่มีสิทธินาํ คดีมาฟ้ องต่อศาล
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โจทก์ (บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด(มหาชน)) ได้ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาล
ชั้นต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ฟังคําพิพากษาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า โจทก์ไม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
นิติกรรมสัญญาระหว่างโจทก์กบั จําเลยยังมีผลผูกพันกันตามสัญญา
เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ยื่นขอขยายระยะเวลายื่น ฎี ก าครั้ งที่ 1 และเมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้
ดําเนิ นการขอยื่นขยายระยะเวลายื่นฎีกาครั้งที่ 2 ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้จดั ทําเอกสาร
แล้วเสร็ จ และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดาํ เนินการยืน่ ฎีกา พร้อมคําร้องขออนุญาตฎีกา
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีคาํ สั่งคําร้องและขออนุญาตฎี กาในศาลฎี กาตรวจสํานวนประชุมปรึ กษา
แล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็ นปั ญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249
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จึงมีคาํ สั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาและรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดําเนิ นการให้จาํ เลยแก้ฎีกาเมื่อจําเลยแก้ฎีกา
ยืน่ คําแก้ฎีกาแล้ว หรื อเมื่อครบกําหนดแล้วจําเลยไม่ยนื่ คําแก้ฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวบรวมสํานวน
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 จําเลยได้ยนื่ ขอขยายระยะเวลายืน่ คําแก้ฎีกาในวันที่ 14 พ.ย. 62 และศาลอนุญาตให้ขยายได้ถึง
วันที่ 18 ธ.ค.62 ยืน่ คําแถลงการณ์ปิดคดี โดยแนบเอกสารที่ไปคัดจาก สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 ธ .ค.2562 จําเลยได้ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคําแก้ฎีกาครั้งที่ 2 เข้ามาในสํานวน และศาลอนุญาตให้
ขยายได้ถึงวันที่ 17 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 จําเลยได้ยนื่ ขอขยายระยะเวลายืน่ คําแก้ฎีกาครั้งที่ 3 เข้ามาในสํานวน และศาลให้มาตามคําสัง่
ภายใน 3 วัน
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ศาลมีคาํ สัง่ ให้ขยายระยะเวลาให้แก้ฎีกาครั้งที่ 3 ได้ถึงวันที่ 14 ก.พ. 63
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 จําเลยได้ยนื่ คําแก้ฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 และอยูร่ ะหว่างทําสรุ ปสํานวนคดี
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ไปศาลตามคําสัง่ ศาลปรากฎว่าศาลแพ่งตลิ่งชันได้ส่งคําแถลงการณ์ต่อศาลฎี กาไปยังศาล
ฎีกา เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 เพื่อให้ศาลฏีกามีคาํ สัง่ ต่อไป
นับตั้งแต่ ยื่นคําแถลงการณ์ นิติกรได้ ติดตามคําสั่ งศาลที่ศาลตลิ่งชั นเดือนละครั้ ง ตามที่เจ้ าหน้ าที่ศาลได้ แจ้ ง ไว้
ล่ าสุ ดวันที่ 28 มี.ค. 2564 ติดตามคําสั่ งที่ศาลแพ่ งตลิ่งชั น ยังไม่ มีคําสั่ งลงมา รอศาลมีคําสั่ งเรี ยกให้ ไปฟังคําพิพากษาหรื อ
คําสั่งศาลฎีกาต่ อไป
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 ฟังคําพิพากษาศาลฎีกา พิพากษาว่าให้จาํ เลยคืนเงิน 35,000,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 26 ก.พ.59 เป็ นต้นไปจนกว่า จะชําระเสร็ จ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็ นพับ นอกจากที่
แก้ไขให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 คุณชุน เฉิ น ผูร้ ับมอบอํานาจของคุณชื่ นจิตร ส่ งหนังสื อขอผ่อนชําระจํานวน 12 งวด มายัง
บริ ษทั และขอลดยอดหนี้ ตามคําพิพากษาจาก 49,000,000.- บาท (สี่ สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เหลือ 45,000,000.- บาท (สี่ สิบห้า
ล้านบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 6/2564 มีมติอนุ มตั ิการขอผ่อนชําระตามที่ จาํ เลย
ร้องขอ เป็ นระยะเวลา 12 งวด และนําเช็คสัง่ จ่ายล่วงหน้าจํานวน 12 ฉบับ
ณ ปั จจุบนั เจรจาตกลงกันได้ ตามหนังสื อขอผ่อนชําระหนี้ และจึงชลอเรื่ องการบังคับคดีไว้ GREEN ยืน่ คําร้อง
ขอออกหมายตั้ง เจ้าพนักงานบังคับที่ศาลแพ่งตลิ่งชันไว้ แต่ยงั ไม่ไปตั้งเรื่ องบังคับคดีที่ กรมบังคับคดี (สํานักงานบังคับคดี
เขตพื้นที่ 6 บางขุนนนท์) บริ ษทั ฯ จะตั้งเรื่ องบังคับคดี ต่อเมื่อคุณชื่นจิตร ผิดนัดตามหนังสื อผ่อนชําระข้อใดข้อหนึ่งหรื อการ
ชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 ไปศาลเพื่อออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการตั้งเรื่ อง
บังคับคดีในอนาคตต่อไป โดยใช้เวลา 1 เดือน เพื่อไปรับคําสัง่ ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
เมื่ อวันที่ 30 ก.ย.64 ไปศาลเพื่อรั บหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่เจ้าหน้าที่ พิมพ์หมายไม่ครบถ้ว น คื อ
ไม่พิมพ์ชื่อ บมจ.กรี นฯ แต่ยงั คงเป็ นชื่อเดิม คือ บมจ.เอเชีย คอร์ ปอเรทฯ จึงต้องดําเนิ นการยื่นคําร้องเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมชื่อ
โจทก์ให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าฟ้ อง เพื่อแก้ไขชื่ อโจทก์ จากเดิ ม บมจ.เอเชี ย คอร์ ปอเรท
ดีเวลลอปเม้นท์ มาเป็ น บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ หรื อ บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส และศาลอนุญาตส่งงานหมายแล้ว
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สถานะคดี ณ ปัจจุบัน
คดี ถึงที่ สุดแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ระหว่างการชําระหนี้ ตามบันทึ กข้อตกลงผ่อนชําระหนี้ ตาม
คําพิพากษา การชําระหนี้ งวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 สามารถเรี ยกเก็บได้ตามปกติ ปั จจุบนั ได้รับชําระหนี้ แล้วทั้งสิ้ น 8
งวด เป็ นเงินจํานวน 33,000,000 (สามสิ บสามล้านบาท) รอเรี ยกเก็บ 4 งวด จํานวน 12,000,000 บาท (สิ บสองล้านบาทถ้วน)
2. คดีหมายเลขดําที่ พ1585/2559 ศาลจังหวัดนนทบุรี ระหว่ าง นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ โจทก์ กับ บริษทั กรีน
รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) จําเลย ข้ อหาหรื อฐานความผิด คือ เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายจากบริ ษัทฯ มูลค่ าความ
เสียหาย จํานวน 50,000,000 บาท
โดยนางสาวชื่ น จิ ต ร ชัช อานนท์ ได้ยื่น ฟ้ องบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน) เป็ นคดี ห มายเลขดําที่
พ 1585/2559 (ศาลจังหวัดนนทบุรี) โดยเป็ นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 50,000,000 บาท ฐานผิด
สัญญา ทั้งนี้เป็ นผลสื บเนื่องมาจาก การที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งยกเลิกการซื้อโครงการดังกล่าวเนื่ องจากผลการประเมินความคุม้ ค่า
ของการลงทุนที่ บริ ษทั ฯ แจ้งนั้นไม่สุจริ ต ไม่สามารถใช้เป็ นเหตุในการยกเลิกสัญญาและเรี ยกคืนเงิ นประกันจํานวน 35
ล้านบาทได้ แต่ บริ ษทั ฯ ต้องชําระค่าเสี ยโอกาสให้แก่ นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ เป็ นมูลค่า 50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 โจทก์ยนื่ คําร้องขอถอนฟ้ องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 ศาลมีคาํ สัง่ ถอนฟ้ อง จําหน่ายคดีออกจากศาลระบบความ
สถานะคดี ณ ปัจจุบัน
ศาลมีคาํ สัง่ ถอนฟ้ อง จําหน่ายคดีออกจากศาลระบบความ
3. คดีหมายเลขดําที่ พ 1933/2559 (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ระหว่ าง บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โจทก์
กับ บริษทั วี.พี.เค เรียลเอสเตรท จํากัด จําเลย ข้ อหาหรือฐานความผิด คือ ผิดสัญญาโอนสิทธิเงินมัดจําทีด่ นิ โดย
มีทุนทรั พย์ หรือมูลค่ าความเสียหายโดยประมาณ 50,341,249 บาท (ห้ าสิบล้ านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้ อย
สี่สิบเก้ าบาทถ้ วน)
คดี น้ ี สืบเนื่ องมาจากเมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2559 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้ องคดี
ดังกล่าวข้างต้น ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อเรี ยกร้องให้ บริ ษทั วี.พี.เค เรี ยลเอสเตรท จํากัด จําเลย ชําระเงิ นค่ามัดจําที่ดิน
จํานวน 46,000,000 บาท (สี่ สิบหกล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ผิดสัญญา (ผิดสัญญาครบกําหนด
6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2558) ถึงวันฟ้ องเป็ นเงินจํานวน 4,341,249 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 50,341,249 บาท
โดยศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ให้จาํ เลยชําระหนี้ จาํ นวน 46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ยืนตามศาลชั้นต้น จําเลยไม่ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกา คดีถือเป็ นสิ้นสุด
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ติดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจฯ ศาลจังหวัดนนทบุรี สถานประกอบการของ วีพีเค และกรมบังคับ
คดี ได้ทราบความคืบหน้าว่า ปั จจุบนั วีพีเค ได้ยา้ ยสถานประกอบการไปนานแล้ว แต่ไม่ได้จดแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจฯ และไม่ได้ยนื่ งบการเงินตั้งแต่ปี 2559
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กรรมการและผูบ้ ริ หารมีนโยบายให้ทาํ การสื บทรัพย์และรายงานผลเป็ นระยะไป
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ออกหนังสื อแจ้งให้ วี.พี.เค. ชําระหนี้ ตามคําพิพากษา และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสื บทรัพย์ต้ งั
เรื่ องบังคับคดีต่อไป
สถานะคดี ณ ปัจจุบัน **คดีถึงที่สุด** บริ ษทั กรี นฯ (โจกท์) ศาลมีคาํ พิพากษาให้โจกท์ชนะคดีความ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างสื บทรัพย์เพื่อนําไปตั้งเรื่ องบังคับคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
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5.4 ตลาดรอง
- บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์องประเทศอื่น
5.5 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจํา (เฉพาะกรณีทบี่ ริษัทออกตราสารหนี)้
- บริ ษทั ไม่มีสถาบันการเงินที่ติดต่อและไม่มีการออกตราสารหนี้
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6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอ
มาเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าในขณะที่ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเพื่อก้าวสู่ ความสําเร็ จและการเติบโตทางธุ รกิ จ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบาย
การปฏิ บตั ิตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อ
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และเป็ นการเสริ มสร้างความโปร่ งใส ความมีประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทําให้เกิด
ความเชื่ อ มั่น ขึ้ นในกลุ่ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้ล งทุ น และผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ว่ า บริ ษัท ฯ เป็ นบริ ษัท หาชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ที่ดาํ เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมุ่งมัน่ การเติบโตเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีทเี่ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จให้เกิด
ประสิ ทธิ ผล มี การกํากับดู แลกิ จการที่ ดีและมี การบริ หารจัดการที่ เป็ นเลิ ศ โดยมุ่งเน้นการสร้ างประโยชน์ที่ดีให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
พนักงาน ลูกค้า และคํานึ งถึงผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยรวม มีหลักธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ ที่ทาํ ให้กระบวนการ
ทํางานของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึ งได้กาํ หนดเป็ นนโยบายด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จัดให้มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
เท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ จะทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการบริ หารงานอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3. ดําเนินงานให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และ
เท่าเทียมกันต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4. ควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจ
5. ยึดถือ และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการคํานึ งถึงจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจเป็ นสําคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
6. กําหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตรสําหรั บกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระบทบาท หน้าที่ ของการเป็ น
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ กีย่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษ ัท ฯ เคารพสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ หุ ้นและปฏิ บัติ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก รายอย่า งเท่ า เที ย มกัน โดยการดํา เนิ น การของบริ ษทั ฯ
ในปี 2564 ที่ผา่ นมาสรุ ปได้ดงั นี้
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1. สิทธิ และความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกรี น
(สํานักงานใหญ่) ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิเสี ยงครบถ้วน ดังนี้
การดําเนินการก่ อนการประชุม

• เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งหรื อหลายรายนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เสนอระเบี ยบวาระการประชุมและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2563 – 15 มกราคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดื อน ก่ อนวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ) โดยได้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

• เผยแพร่ มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เรื่ องการกําหนดวันประชุ ม ระเบี ยบวระการประชุ ม รวมถึ ง
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ทันที ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ลงมติ เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564
• เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสื อ
มอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) และได้จดั ส่ ง
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ดังกล่ า ว ผ่า นระบบ QR CODE ของศู น ย์รั บฝากหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (TSD)
ให้ผูถ้ ือหุ ้นทางไปรษณี ย ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 (ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมีเวลา
เพี ย งพอสํา หรั บ ศึ ก ษาข้อ มู ล ประกอบการประชุ ม โดยผู ้ถื อ หุ ้ น ชาวต่ า งชาติ จ ะได้รั บ เอกสารเป็ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ
• เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยบริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นให้ใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผถู ้ ือหุน้ เลือกการลงคะแนนเสี ยงได้)

• เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่ วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
การดําเนินการในวันประชุม
• จัดการประชุม ณ อาคารสํานักงานใหญ่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่ งการเดินทางของผูถ้ ือหุน้
สะดวกสบายระบบการขนส่งทุกเส้นทาง
• จัดเจ้าหน้าที่ ไว้อย่างเพียงพอสําหรั บต้อนรั บและให้คาํ แนะนําแก่ ผูเ้ ข้าประชุ ม ในเรื่ องขั้นตอนและวิธีการ
ลงทะเบี ยนและการตรวจเอกสาร รวมถึ งจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูร้ ั บมอบฉันทะ
ในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
• นําเทคโนโลยี (ระบบงานประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น) มาใช้ในการประชุ ม เช่ น การลงทะเบี ยน การนับคะแนนและ
การแสดงผลคะแนน ส่งผลให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
• มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติก่อนเริ่ มระเบียบวาระ
• ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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• จัดให้มีที่ปรึ กษาบริ ษทั และตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ เมื่อการประชุม
แล้วเสร็ จ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ โต้แย้งผลการนับคะแนนเสี ยงแต่อย่างใด
• ประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริ หาร
จัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
• ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
การดําเนินการหลังประชุม
•

•

เผยแพร่ มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) ภายในวันทําการหลังเสร็ จสิ้ นการประชุม โดยระบุผลมติ และจํานวนคะแนนเสี ยงของผูเ้ ข้าประชุม
ในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
จัดทํารายงานการประชุ มที่ ระบุ รายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เข้าร่ วมประชุ ม ข้อมูลที่ กรรมการ
นําเสนอ คําถาม คําตอบ ผลของมติและจํานวนคะแนนเสี ยงของผูเ้ ข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยนําส่ ง
ตลท. ผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบี ยน และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ประชุม

2. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการจะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที เพื่อความโปร่ งใสในการ
ทํางาน อีกทั้งจะนําข้อมูลที่จาํ เป็ นเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 อย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทํารายการระหว่างกัน บริ ษทั จะกําหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย เพื่อความเป็ น
อิ สระในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
3. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษทั จะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่ วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่ องจากความสําคัญของการ
ร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ จะสร้างความมัน่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริ ษทั มีฐานะ
การเงินที่มงั่ คง
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึง
มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ
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อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทําให้ผไู ้ ด้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับ
และสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทําให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริ ษทั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
วางเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิ น และฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้อมูล และ
ในอนาคตบริ ษทั จะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมารับผิดชอบร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการให้ขอ้ มูลที่
สํา คัญ ของบริ ษทั ต่ อไป ทั้ง นี้ ผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่ อขอข้อมู ล บริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-504-5237-39 ต่ อ 511 หรื อที่
E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th

6.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั จัดทําข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่ อสาร
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ ซึ่ งบริ ษทั เชื่อว่าการให้ความสําคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้
จะสามารถยกมาตรฐานการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้สู ง ขึ้ น อี ก ทั้ง ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่น ให้กับ ผู ้ล งทุ น ในบริ ห ารงานของ
ฝ่ ายการจัดการ สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือต่อผูล้ งทุน แนวทางจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
- แนวทางการดําเนินธุรกิจ
- นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
2. จริ ยธรรมกรรมการบริ ษทั
- การปฎิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
3.จริ ยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- การปฎิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายการปฎิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
- นโยบายการปฎิบตั ิต่อพนักงาน
- นโยบายการปฎิบตั ิต่อลูกค้า
- นโยบายการปฎิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้
- นโยบายการปฎิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
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ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 106

ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ

4. จริ ยธรรมพนักงาน
- การปฎิบตั ิต่อตนเอง
- การปฎิบตั ิต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
- การปฎิบตั ิระหว่างพนักงาน
- การปฎิบตั ิต่อองค์กร
- การใช้สิทธิทางการเมือง
รายละเอี ยดและแนวปฏิ บัติตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีและจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ ปรากฎอยู่ในคู่มือ
จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct) ซึ่ งอยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ที่มีการปรับปรุ ง
หัวข้อและเนื้อหาให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั ขึ้น

6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญของการดําเนินการด้ านกํากับดูแลกิจการในปี 2564
6.3.1

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญเกีย่ วกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ หี รือ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ประกอบด้ วย

1) ด้ านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance)
บริ ษทั ได้มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม
คณะกรรมการบริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระบบและการดําเนิ นการด้านการกํากับดูแลกิ จการ
โดยในรอบปี 2564 บริ ษทั ได้มีดาํ เนินต่อไปนี้
• กํ า หนดและทบทวนหลัก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย น ปี 2560 (CG Code)
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับหลัก การกํา กับดู แ ลกิ จการที่ ดี สํา หรั บ บริ ษทั จดทะเบี ย น ปี 2560 ของ ก.ล.ต. และ
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ที่มีการปรับปรุ งหัวข้อและเนื้อหาให้ทนั สมัยขึ้น
• ส่ งเสริ มให้บุคลากรปฏิ บตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี สื่ อความให้บุคลากรปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน โดยสื่ อความเรื่ องการรับเรื่ องร้องเรี ยนและให้ความคุม้ ครอง เพื่อให้บุคลากร
รับทราบถึงแนวปฏิบตั ิในการรับเรื่ องร้องเรี ยน การสอบสอบและการตัดสิ นลงโทษ รวมทั้ง การรักษาความลับ
และการให้ความคุม้ ครองแก่ผแู ้ จ้งเบาะแสและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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•

ดู แลและแจ้งเตือนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมี การรายงานการมีส่วนได้เสี ยตามนโยบายที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนด

•

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อกําหนดความ
ชัดเจนของขอบเขตการรับผิดชอบที่จะสามารถทําให้วดั ผลการปฎิบตั ิงานได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

•

ทบทวบการประเมินและให้ความเห็ นชอบเกี่ ยวกับการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในบริ ษทั
ประจําปี 2564 เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุ งและยกระดับบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพที่ดี
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•

แต่งตั้งคณะทํางานสําหรับแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นจากภัยพิบตั ิระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
เพื่อให้บริ ษทั สามารถใช้งานระบบได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จึ งได้จัดทําแผนแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น และเป็ นกรอบแนวทางในการบํารุ งรักษา

• ในช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริ ษทั ได้วางแนวทางการจัดการและดูแลผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยของบริ ษทั เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน (บริ ษทั ได้มีการจัดหาวัคซีนให้กบั องค์กร)
2) ด้ านการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์ กร (Compliance)
• รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยดําเนิ นการติดตามและรวบรวมกฎหมาย
หรื อข้อกําหนดอื่น ๆ ทั้งที่เป็ นกฎหมายใหม่หรื อที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําขึ้นทะเบียนกฎหมายในระบบ
6.3.2

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต.ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปทบทวน
และพิจารณา เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสมต่อไป

6.3.3

การปฏิบัตใิ นเรื่องอืน่ ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
• การประเมินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทยมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ได้คะแนน AGM Checkist
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7. โครงสร้ างการกํากับกิจการ และข้ อมูลสํ าคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหารพนักงานและอืน่ ๆ
7.1 โครงสร้ างการจัดการ
แผนภาพโครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
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7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจํานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 8
คน โดยในจํา นวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ 4 คน และกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน คื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
องค์ประกอบดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ที่
เหมาะสมต่อการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

 คณะกรรมการบริษัท
ณ มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 = การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวนทั้งหมด 4 ครั้ ง
การประชุ มคณะกรรมการบริษทั
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1

ประธานกรรมการบริ ษทั

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี 2

รองประธานกรรมการบริ ษทั

3.นายประทีป อนันตโชติ 3

รองประธานบริ ษทั

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5.นางภวัญญา กฤตชาติ 5

กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6
7.นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา 7
8.นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ

4

จํานวนการ
ประชุ มของ
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
4

คิดเป็ น
อัตราส่ วนใน
การเข้ าประชุ ม
(%)
100.00

4

4

100.00

1

1

100.00

4

4

4

4

100.00

แต่งตั้ง 15/5/61

4

4

100.00

แต่งตั้ง 24/03/60

4

4

100.00

1

1

100.00

วันที่กรรมการลาออก
หรือแต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
27/04/64 (ต่อวาระ)
แต่งตั้ง 27/04/61
พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ (27/04/64)
แต่งตั้ง 27/04/61
27/04/64 (ต่อวาระ)
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 27/04/61

แต่งตั้ง 11/08/63

จํานวนครั้ง
ที่เข้ าร่ วม
ประชุ ม

100.00

9. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 9

กรรมการ

แต่งตั้ง 26/04/62

3

4

75.00

10.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั 10

กรรมการ

แต่งตั้ง 27/04/64
(ต่อวาระ นายประทีป)

3

3

100.00
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หมายเหตุ กรณี กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้, และกรรมการบางท่านเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิ ทธิ์
วิริ ย ะเมตตากุล เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน นายอภิ ช าติ ศิ ว โมกษ์ ที่ ล าออกจากตํา แหน่ ง และแต่งตั้งให้
นายชัย สิ ท ธิ์ วิริ ย ะเมตตากุล ดํา รงตํา แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท และ ประธานกรรมการบริ ห าร แทน
พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

2

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตํารวจตรี สหัสชัย
อินทรสุขศรี ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

3,10

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั แทน นายประทีป
อนันตโชติ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ แต่ งตั้ง นายพิ พ ัทธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดํารงตําแหน่ งกรรมการ และ
แต่ งตั้งนายแยพ คิ มแยม เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา
เข้าดํารงตําแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์
เข้าดํารงตําแหน่ ง กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มตั ิ แต่งตั้ง
นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ เข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายแยพ คิม แยม
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2563
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นายอภิ ชาติ ศิ วโมกษ์ ได้รับแต่งตั้งใหม่จากมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562
ตามเสี ยงข้างมาก
ทั้งนี้ บริ ษ ัทมี นโยบายจะจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 3 เดื อนต่ อครั้ ง
โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่ งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้
มีเวลาพิจารณา และศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ ดูแลการประชุมของคณะกรรมการ
บริ ษทั พร้ อมทั้งบันทึ กรายงานการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมี การจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถ
ตรวจสอบได้
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ดังนั้น บริ ษทั มีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการ
โดยกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย
หมายเหตุ

กรรมการบริ หารที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการกํากับดู แลกิ จการ หมายถึ ง กรรมการ
ในคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง สมาชิ กอื่นในคณะกรรมการ
บริ หารหรื อกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั

การถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ
9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
10.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั

หมายเหตุ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั การบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

30/12/2563
35,312,100
3,500,000
-

30/12/2564
29,600,000
4,600,000
-

การเปลีย่ นแปลง
(5,712,100)
1,100,000
-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลการปิ ดสมุดตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ “นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่ วมกับ พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี หรื อนางภวัญญา กฤตชาติ รวมเป็ นสองคน และประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั (อ้างถึงหนังสื อรับรองบริ ษทั ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)
บทบาทและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนกํากับ
ดู แลการบริ หารจัดการบริ ษ ัทให้ ไปเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษ ัท เพื่ อสร้ างมู ลค่ าให้กับกิ จการ และ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของหลักธรรมาภิ บาลในการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูถ้ ื อหุ ้นและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษ ัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ มติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น กําหนดนโยบาย และทิ ศทางการดําเนิ นงาน
การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิผล โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสําคัญ รวมทั้งกํากับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการ ให้เป็ นตามนโยบายที่กาํ หนด
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ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิ จการ หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อกรรมการในกิ จการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
คณะกรรมการมี อ าํ นาจและหน้าที่ และความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษ ัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั โดยรวมถึงอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาํ คัญ ดังนี้
(1) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน
(2) จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ ง และควรต้องเป็ นการประชุ มเต็มคณะ เมื่ อมี การ
พิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สําคัญ รายการที่มีนยั สําคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ มีผลกระทบสําคัญต่อบริ ษทั รายการซื้ อหรื อขายทรั พย์สินที่ สําคัญ การขยายโครงการลงทุ น
การพิจารณาและอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกําหนดระดับอํานาจ
ดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการบริ ษทั เป็ นต้น
(3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารที่ทาํ ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
(4) จัดให้มีการทํางบการเงิ น ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชี ของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนิ นงานในรอบปี ที่ ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(5) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ นธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สําคัญหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุ รกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
(7) บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนกับบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม ได้แก่
7.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ งได้กาํ หนดไว้สาํ หรับกรรมการที่ได้รับมติที่เห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้เข้าเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยนั้น
7.2 ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7.3 ติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน และ
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญแก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
7.4 หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ย่อยทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อ ทํารายการ
สําคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่ ได้รับมติจากที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้บริ ษทั ย่อย
ปฏิบตั ิตามกลไกกํากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน รวมทั้ง
รายการที่สาํ คัญซึ่ งบริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทํานองเดียวกับการทํา
รายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะ และขนาดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ต้องได้รับมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่กรณี
(8) พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั
ร่ วม ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกําหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับ
ดูแลกิ จการที่ บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษทั มี กลไกการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
ตามที่กาํ หนดในประกาศ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มี
การแก้ไข
(9) พิ จารณากําหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มี อ าํ นาจในการแต่ งตั้ง คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ ตลอดจน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ที่ กําหนดนั้นต้องไม่ มี ล ักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ ท ําให้
คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่
อาจมี ความขัดแย้งมี ส่ วนได้เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่ นใดทํากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี ) ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
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ในกรณี ที่ คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุ คคลอื่ นปฏิ บัติ การแทนคณะกรรมการ
ใน เรื่ องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
คณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน
(10) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิ ก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอํานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่ วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่ นใด
ที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการธุ รกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
หรื อเป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามที่กาํ หนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(11) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงส่ วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วน
ได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(12) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ ซ้ื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิ ดขึ้น
เนื่ องจากการเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อประชาชนทัว่ ไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความ
จริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญตามที่ กาํ หนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งนั้น
(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่ ได้มาจากการกระทําตามหน้าที่ หรื อในทางอื่นใด ที่ มีหรื ออาจมี
ผลกระทบเป็ นนัยสําคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่ นไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(14) กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงบุคคลที่ เกี่ ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวมีหน้าที่ แจ้งให้บริ ษทั
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทําธุรกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 115

ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ

7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุ ดย่ อย
7.3.1 ข้ อมูลคณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละชุดทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง
1. คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
วันทีก่ รรมการลาออกหรือ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
1 นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1 ประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุ

2

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2 รองประธานกรรมการบริ หาร

3

นายประทีป อนันตโชติ 3

4

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

รองประธานกรรมการบริ หาร
(พ้นจากวาระ)
กรรมการ/กรรมการบริ หาร

5

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล5

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 27/02/60
พ้นตําแหน่ง 27/04/64
ดํารงตําแหน่งแทน
นายประทีป อนันตโชติ
แต่งตั้ง 11/05/2564
แต่งตั้ง 27/04/61

6

นางภวัญญา กฤตชาติ6

กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 15/05/61

1

2

3,4

5

6

แต่งตั้ง 27/04/61

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั และ ประธานกรรมการบริ หาร แทน พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตํารวจตรี
สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริ หาร (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561
เป็ นต้นไป
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมไม่อนุมตั ิ ตามเสี ยงข้างมาก
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2564 แต่งตั้งนายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ มีผลตั้งแต่วนั ที่
11 พฤษภาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมรับทราบการลาออกจาก
ตําแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มี มติ แต่ งตั้งให้
นางภวัญญา กฤตชาติ ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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บทบาทและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานใน
เรื่ องเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานตามปกติ ธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กลัน่ กรองและกําหนดนโยบาย แผนธุ รกิ จ งบประมาณ
โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั การกําหนดหลักเกณฑ์ ในการดําเนิ นธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็ นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาํ หนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
1. ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กําหนดอํานาจ หน้าที่ กํากับ ดูแล ประสานงาน และกําหนดหน้าที่ของคณะทํางานพิเศษ
หรื อคณะบริ หารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุ มตั ิขอ้ เสนอต่าง ๆ ซึ่ งเสนอโดยคณะบริ หารงานหรื อคณะทํางาน
พิเศษ
2. อนุมตั ิขอ้ เสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั
3. ศึ กษาความเป็ นไปสําหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิเข้าร่ วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้า
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทํานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
4. ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการพิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุน
หรื อเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคล นิ ติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อดําเนิ นกิจการตามวัตถุประสงค์ใน
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซื้อหุน้ แลกเปลี่ยนหุน้ กับ
นิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทํานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
5. กําหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงานและการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั หรื อการ
ดําเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั
6. ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และกําหนดแนวนโยบายและอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะทํางาน
พิเศษ
7. มี อาํ นาจอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กําหนดเงิ นเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิ การโบนัส บําเหน็ จ และ
ผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่ งอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั ซึ่ งมีตาํ แหน่ง
ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป รวมถึงผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเทียบเท่า หรื อคณะทํางานพิเศษ
ต่าง ๆ เพื่อดําเนินงานเฉพาะเรื่ อง
8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. มีอาํ นาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลใด ๆ ให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร
หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลดัง กล่ า วมี อ าํ นาจดํา เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควรและมีอาํ นาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้น ๆ ได้
10. มี อ าํ นาจแต่ งตั้งประธานที่ ปรึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ คณะที่ ปรึ ก ษาของคณะกรรมการบริ ห าร ได้ต ามความ
เหมาะสมและมีอาํ นาจกําหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ งอํานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
ประธานที่ปรึ กษาหรื อที่ปรึ กษา หรื อคณะที่ปรึ กษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
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11. คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กําหนด
ระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริ หารแต่งตั้งผูร้ ักษาการณ์
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นคราว ๆ ไป โดยผูร้ ักษาการณ์มีอาํ นาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาอนุมตั ิให้อาํ นาจต่าง ๆ ในการดําเนินกิจการบริ หารงานแก่ผบู ้ ริ หารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
14. มีอาํ นาจอนุมตั ิและเบิกถอนเงินจากบัญชีท้ งั หมดของบริ ษทั และใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทุกแห่งที่
บริ ษทั มีอยู่ รวมทั้งการขอเปิ ดบัญชีต่าง ๆ และ/หรื อ ขอใช้สินเชื่อ ในรู ปแบบต่าง ๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
ทุ ก แห่ ง ตลอดจนนํา หลัก ทรั พ ย์ต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท ไปเป็ นหลัก ประกัน หนี้ ดัง กล่ า วทั้ง ที่ ต ้อ งจดทะเบี ย นและ
ไม่จดทะเบียนก็ตาม
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดําเนิ นการ
ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามข้อ 4.9 ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งการอนุ ม ัติ ร ายการในสถานะดัง กล่ า วจะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ตกเป็ นบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง
กรรมการบริ ห ารไม่ มี อาํ นาจอนุ ม ตั ิ การอนุ ม ัติ ใ ห้เป็ นอํา นาจของคณะกรรมการ หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น แล้ว แต่ ก รณี โดยกรณี เช่ นนี้
กรรมการบริ หารผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเข้าร่ วมประชุม หรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นรายการปกติทว่ั ไปทางการค้าที่ มี
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารดําเนินการตามวรรคหนึ่ งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรือ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61

1

นายสมควร มูสิกอินทร์1

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 2

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 24/03/60

3

นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ3

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 11/08/63
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หมายเหตุ

1

2

3

โดยมี

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
กรรมการ นายสมควร มู สิ ก อิ น ทร์ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต
จันทร์ ศิริวฒั นา เข้าดํารงตําแหน่ ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ตํา แหน่ ง มี ผ ลตั้ง แต่ว นั ที่ 27 เมษายน 2561 และ เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มี ม ติ แต่งตั้ง
กรรมการ นายสมควร มู สิ ก อิ น ทร์ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ
แต่งตั้ง นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ เข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน
นายแยพ คิม แยม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2563
นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั

เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ม.ค 2559 – ธ.ค. 2564)

บทบาทและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย
(Internal Audit) ที่ มีความเหมาะสมและประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มา
หรื อจําหน่ายไปของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรื อการกระทําที่ตอ้ งรายงานมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ อมที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินผลการดําเนินงาน และได้มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรรม
การบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกถอนต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
CHARTER)
ชื่อ-สกุล

1.

พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี 1

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 15/05/61

3.

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 15/05/61
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
หมายเหตุ

1

ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ ประชุ มมีมติแต่งตั้ง
พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี แทน นายอภิชาติ ศิ วโมกษ์ ที่ ลาออกจาการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 พร้ อมกับแต่งตั้งพลตํารวจตรี สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี เข้าดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การสรรหา
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําชื่ อเสนอต่อ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิ จ ารณาการปรั บ อัต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนอื่ น ของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและนํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2. การพิจารณาค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาํ ชี้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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โดยฝ่ ายบริ ห าร และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จะต้อ งรายงานหรื อนํา เสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่

1.

นายสมควร

มูสิกอินทร์ 1

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นายพีรพงศ์

พิตรพิบูลพาทิศ 2

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 11/05/64

3.

นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60

1

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยแต่งตั้ง
นายสมควร มูสิกอินทร์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง แทน นายสิ น เอกวิศาลที่ลาออก
จากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายพีรพงศ์
พิตรพิบูลพาทิศ โดยมีผลนับแต่วนั ที่แต่งตั้ง
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนิ นการเพื่อให้มน่ั ใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการ
นําระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
7. ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/
หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
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8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง
กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อ
นําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. กํา หนดนโยบายและกรอบการดํา เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท รวมถึ ง ให้ คํา แนะนํา แก่
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
12. กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ ยงประสบความสําเร็ จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสําคัญและ
คํานึงถึงความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
13. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้าน
ความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงานเพื่อลดความเสี่ ยงต่อเนื่ อง
และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
14. รายงานการกํากับผลประเมินความเสี่ ยง และการดําเนิ นงานเพื่อลดความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ย งที่
สํา คัญ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบเป็ นประจํา ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งสํา คัญ ซึ่ ง กระทบต่ อ บริ ษ ัท อย่า งมี
นัยสําคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
15. ให้ต้ งั คณะทํางานได้ตามที่เห็นสมควร
5. คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

1

นายพิพทั ธ์

2

นางภวัญญา

3

นายอภิชาติ
1,2

3
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วิริยะเมตตากุล 1

ตําแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรือ
แต่ งตั้งใหม่

ประธานกรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

กฤตชาติ 2

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

ศิวโมกษ์

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 11/05/64

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการลงทุน
โดยแต่งตั้งนายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการการลงทุ น และ แต่งตั้ง
นางภวัญญา กฤตชาติ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2564 เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มี มติ แต่งตั้ง
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ โดยมีผลนับแต่วนั ที่แต่งตั้ง
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โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
บทบาทและหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
1. พิ จ ารณากํา หนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ แผนการลงทุ น ให้สอดคล้อ งหรื อ เป็ นไปตามกฎระเบี ย บ หลัก เกณฑ์
ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ ง และให้เ ป็ นไปตามกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
- ขอบเขตประเภทสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั จะลงทุน
- จํานวนวงเงินลงทุนที่ผบู ้ ริ หารแต่ละระดับสามารถอนุมตั ิให้ลงทุน
2. พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ิการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
3. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
4. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุน และนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และนําเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. การกํากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใสและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดข้อจํากัด ขอบเขตการลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนใน สิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
8. พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงผูท้ าํ หน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ (Custodian)
9. พิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
10. พิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
11. ดําเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1.
2.
3.
หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล
นายสมควร มูสิกอินทร์
นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา1
นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั 2

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีก่ รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 11/05/64
แต่งตั้ง 11/05/64

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง
นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา และ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั โดยมีผลนับแต่วนั ที่แต่งตั้ง
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
1,2
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บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. ด้ านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่ เหมาะสมกับบริ ษทั ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่ กาํ กับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
2. พิจารณาทบทวน และปรั บปรุ งนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3. กํา กับ ดู แ ล และให้ค าํ แนะนํา แก่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จและข้อพึง
ปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
6. จัด ทํา รายงานผลการประเมิ นการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีประจํา ปี เพื่ อ รายงานคณะกรรมการ พร้ อ มทั้ง นําเสนอ
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
2. ด้ านการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. จัดทํานโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ เหมาะสมกับบริ ษทั และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่ อ ให้ น โยบายและแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น สอดคล้อ งกับ แนวทางปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3. กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และข้อพึงปฏิ บตั ิของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
6. จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนําเสนอ
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
7. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
8. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย
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7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
7.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้อาํ นวยการฝ่ ายขึน้ ไป ดังนี้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายอาวุโส
ผู้อาํ นวยการสายงานบัญชี และการเงิน
นางธนิดา อินทจักร์
ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางภัทรยล วรรธนะสาร


ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
สํ านักเลขานุการบริษทั
นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
สายงานพัฒนาธุรกิจ
นางสุ กญั ญา ขันกําเหนิด

ผู้บริหาร

รายชื่ อผู้บริ หารข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจํานวน 5 ราย ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
2.นางธนิดา อินทจักร์
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร
4.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
5.นางสุกญั ญา ขันกําเหนิด
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ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สํานักเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สายงานพัฒนาธุรกิจ

วันทีก่ รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
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การถือครองหลักทรัพย์ ของผู้บริหาร

ณ 30/12/2563
จํานวนหุ้น

ณ 30/12/2564
จํานวนหุ้น

การเปลีย่ นแปลง
จํานวนหุ้น

1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.นางธนิดา อินทจักร์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
4.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายสํานักเลขานุการบริ ษทั

3,500,000

4,600,000

1,100,000

-

-

-

-

-

-

4,552

4,552

-

5.นางสุกญั ญา ขันกําเหนิด ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายสายงานพัฒนาธุรกิจ
คู่ ส มรส/บุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะ

1,462,562

-

-

รายชื่อผู้บริหาร

ตําแหน่ ง

(1,462,562)

บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารโดยการมอบ
อํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะ เป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิ รายการที่ ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั (ตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรื อหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิไว้

1. ดําเนินการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้
2. ดําเนิ นการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารทุกประการ

3. มีอาํ นาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง แต่ถา้ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างตั้งแต่ตาํ แหน่งที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย/สํานัก หรื อเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อทราบ

4. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั

5. มีอาํ นาจออกประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรื อบันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
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6. อนุ มตั ิ การว่าจ้างบุ คลากร และการแต่งตั้งที่ ปรึ กษาด้านต่างๆ (ซึ่ งมิ ใช่พนักงานประจําของบริ ษทั ) ที่ จาํ เป็ นต่อการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ของสํานักงาน
ก.ล.ต.ด้วย

7. ดําเนิ นการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมบริ หารได้มอบหมาย ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริ ษทั
ทั้ง นี้ การดํา เนิ น การอนุ ม ัติ ร ายการ ตามขอบเขต อํา นาจหน้ า ที่ ดัง กล่ า วต้อ งอยู่ ภายใต้อ ํา นาจอนุ ม ัติ
วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ไ ว้ ซึ่ งมี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2562 (ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562)
วงเงินอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั

ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ไม่จาํ กัดจํานวน

7.4.2 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารทุกระดับเป็ นไปตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั การดําเนินงาน (Key Performance Indicators
:KPIs) ซึ่งเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูงร่ วมกันกําหนด โดย KPIs ดังกล่าว
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกระบวนการทํางานภายในองค์กรและมุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเติ บโตขององค์กรและพนักงาน และ
ครอบคลุมทั้งผลการปฏิบตั ิงานประจําปี (ระยะสั้น) และการประเมินศักยภาพและภาวะผูน้ าํ ที่จะช่วยให้มนั่ ใจได้ว่าจะสามารถ
นําพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในระยะยาวได้ โดยผูบ้ ริ หารแต่ละตําแหน่งจะมีตวั ชี้วดั
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาการปรับเงินเดือนของ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาการปรับเงิ นเดื อนของผูบ้ ริ หารระดับสู งตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด
7.4.3 จํานวนค่ าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับขั้นจะอยูท่ ี่ตวั ชี้วดั การประเมินผลการปฎิบตั ิงาน โดยที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งมอบหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ประเมินให้แก่คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการดังกล่าว เช่น
หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน และ อื่น ๆ ใด
ค่ าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิน ค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ ห ารของบริ ษัท สํ า หรั บ ปี 2564 จํา นวน 5 คน คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น
6,436,645.87 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
ค่ าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี
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7.5 บุคลากร

บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 38 คน โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 10,839,951.19.บาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลือค่าครองชี พ เงิ นโบนัสเงิ นช่วยเหลือพิเศษ เงิ นประกันสังคม
ค่าสัมมนาฝึ กอบรม ค่าประกันสุ ขภาพ ค่าเบี้ ยเลี้ยง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั รวม จํานวน 2,748,157.34 บาท

จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564
จํานวน
(คน)

ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)

บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

28
-

10.84
-

บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จํากัด

-

-

บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จํากัด

10

2.75

รวม

38

13.59

ปี 2564

สวัสดิการพนักงาน
นอกเหนื อจากค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นเดื อนแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทุกระดับใน
รู ปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้
1. ประกันสังคม กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผทู ้ ี่อยูใ่ นระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทํางาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นหลักประกันที่มนั่ คงของพนักงานและครอบครัว ให้กบั พนักงานที่
สมัครใจเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพในส่ วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในส่ วนของสะสมตามสัดส่ วนที่บริ ษทั ฯ
กําหนด
3. ประกันสุ ขภาพการให้ความคุม้ ครองด้านรักษาพยาบาล สําหรับพนักงาน ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ยังได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับพนักงานด้วย
4. เงิ นช่ วยเหลืออื่ น ๆ ตามที่ บริ ษทั ฯ กําหนด เช่ น การจ่ ายเงิ นช่ วยเหลื อฌาปนกิ จ เยี่ยมไข้กรณี เจ็บป่ วย เงิ นช่ วยเหลือ
อุทกภัย
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7.6 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบงานสําคัญของบริษัท มีดงั นี้
• เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรัญรัตน์ สี สัน ให้ทาํ หน้าที่ เลขานุ การบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
4) ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารควรรับทราบ
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แก่กรรมการปั จจุบนั และกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6) ดู แ ล และประสานงานงานให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ข้อ กํา หนด และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั มีประวัติการศึกษา และการอบรมด้านเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
• หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
• หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP :69/2016),สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสู ตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016),สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016) ,สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP: 21/2016) ,สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP: 16/2016) ,สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP : 18/2018) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
• หลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
• บทบาทเลขานุการบริ ษทั ในการส่งเสริ ม CG ให้กบั องค์กร
• ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559
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• เทคนิคการวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยัง่ ยืน
• กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด สําหรับผูบ้ ริ หารและนักบัญชี
โดยมีประวัติและคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
• ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้นางธนิดา อินทจักร์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยมีประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1
7.6.2 รายชื่อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้ อมูลเพือ่ การติดต่อก
ข้ อมูลติดต่ อ
นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 02-504-5237-39 ต่อ 511
อีเมล์ : sarunrat@greenresources.co.th
7.6.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั้ง โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ผลการปฎิบตั ิงาน และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งในรอบบัญชีที่ผ่านมาจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ได้อนุมตั ิ บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด ตามมติที่มีเงื่อนไข
3 ปี ในการคงค่าตอบแทน ปี 2563 – 2565 และในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม ........-........ บาท
-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ที่บญั ชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม
จํานวน 1,938,966 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 1,148,966 บาท และ
ของบริ ษทั ย่อย จํานวน 790,000 บาท

1.2 ค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา ให้แก่
ไม่มี
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8. รายงานผลการดําเนินงานสํ าคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่อให้
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ ซึ่ งใช้เป็ นหลักในการทํางานของพนักงานทุ กระดับ และการดําเนิ นธุ รกิ จ อย่างมี ธ รรมาภิ บ าล ให้เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล มีการบริ หารจัดการที่พฒั นาสู่ ความเป็ นเลิศ มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
8.1.1 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี บริ ษทั มี
นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ ้นที่ อ อกใหม่ และข้อ บังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละห้าของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง
โดยรวมหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั
5. กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ น
การบัญชี หรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการ
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ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่กาํ หนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ น
ตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
การกําหนดนิ ยามกรรมการอิสระของ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่ องจากไม่เกิน
9 ปี (หรื อไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน)
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่ สรรหาและพิจารณากลัน่ กรอง
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อ
กรรมการของหน่ วยงานที่ น่าเชื่ อถื อซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลกรรมการที่ ได้รวบรวมรายชื่ อผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้น
คณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• ต้องเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ มีความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
• ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริ หารจัดการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลใน
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
• ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
ดําเนิ นธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
• ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ โดยมิชกั ช้าในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรง หรื อ โดยอ้อม ในสัญญา
ใด ๆ ที่บริ ษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุน้ หรื อหุ ้นกูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยระบุจาํ นวน
ทั้งหมดที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี
สําหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจํา ปี บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระกาศบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ และเผยแพร่ ผ่า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย (ตลท.) โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด
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กระบวนการแต่ งตั้งกรรมการ
1) การแต่ งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจะคัด เลื อ กและนํา เสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ
คัดเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยที่ :
• ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
• ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
• ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ถึงมีให้
ประชาชนที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) การแต่ งตั้งกรรมการทดแทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่ างในกรณีทไี่ ม่ ใช่ เนื่องมาจากการครบวาระ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจะคัด เลื อ กและนํา เสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการ
ที่ ว่างลง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
การพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ
1) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้าจํานวน
กรรมการจะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
2) นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่ อตาย ลาออก ขาดคุ ณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกหรื อมีศาลคําสัง่ ให้ออก
3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมี ผลนับแต่วนั ที่ ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ่ งที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทําหน้าที่บริ หารจัดการและควบคุมกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• คณะกรรมการบริ หารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
• คณะกรรมการบริ ห ารต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานใน
สายงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ผูบ้ ริ ห ารในการขับ เคลื่ อ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จขององค์ก รให้เ ป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็ นทางการเป็ นประจําทุกปี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้อย่างสมํ่าเสมอ และอาจมีการนัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่
มีความสําคัญเร่ งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ ติดภารกิ จสําคัญเร่ งด่วนและไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ต้องมีหนังสื อลาประชุมต่อ
ประธานกรรมการเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษา โดยในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง บริ ษ ัท ฯ จะจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ นัดพิเศษ เป็ นต้น เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเพิ่มเติม ผ่านทาง
เลขานุการบริ ษทั เพื่อประสานงานต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเรื่ องการจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอย่าง
รอบคอบ ในกรณี ที่กรรมการคนใดคนหนึ่ งมีส่วนได้เสี ยกี่ยวกับเรื่ องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจเรื่ องนั้น
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับรองในการประชุมครั้ง
ถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบเพื่อความสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
ในปี 2564 มีการประชุมบริ ษทั ฯ รวม 4 ครั้ง เป็ นการประชุมนัดปกติ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิ บัติง านด้า นการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้การประชุ มดําเนิ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมการบริ หารจัดการประชุม
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การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการประจําปี 2564

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

4/4

8/8

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
-

-

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

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

4/4

8/8

-

-

-

2/2

-

AGM = 1/1

3.นายประทีป อนันตโชติ

1/4

3/8

-

1/3

2/4

-

-

AGM = 1/1

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

4/4

8/8

-

-

4/4

-

-

AGM = 1/1

5.นางภวัญญา กฤตชาติ

4/4

8/8

-

-

4/4

2/2

-

AGM = 1/1

6.นายสมควร มูสิกอินทร์

4/4

-

4/4

3/3

-

-

-

AGM = 1/1

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

4/4

-

4/4

3/3

-

2/2

-

AGM = 1/1

8.นายพีรพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ

4/4

-

4/4

3/3

-

-

-

AGM = 1/1

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

4/4

-

-

-

2/4

-

-

AGM = 1/1

10.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั

3/4

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารความ
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ
การลงทุน
เสี่ ยง

คณะกรรมการ
กํากับกิจการที่ดี

AGM = 0/1

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์
การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่ งประกอบด้วยผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อัตราการจ่ายเงิน
ปั น ผลให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ย และ
การเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ ซึ่งในส่วนของกรรมการบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การที่ กรรมการได้รับใน
ฐานะที่ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั ทั้งนี้ จนกว่าที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ตามที่ เสนอให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ให้เป็ นไปตามที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามเดิ ม โดยไม่มี ก ารเปลี่ ยนแปลง
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
1.1 ค่าตอบแทนรายไตรมาส
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
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1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม) ไม่เกินปี ละ 10 ครั้ง
• ประธานกรรมการ
18,000 บาท/ครั้ง
18,000 บาท/ครั้ง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการปี 2564
รายชื่อกรรมการ

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
9.นายพีระพงศ์ พิตรพิมลพาทิศ
10.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั

244,000.00
235,000.00
109,000.00
235,000.00
235,000.00
292,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
126,000.00

รวม

2,316,000.00

ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ ยประชุม และสวัสดิ การอื่นๆ ให้กบั กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจํานวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 2.316 ล้านบาท
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรู ปแบบเบี้ยประชุม
- ไม่มี1.4 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี8.1.3 การกํากับดูแลบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ (บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั
ที่ เกี่ ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดู แลรั กษาผลประโยชน์เงิ นลงทุ นของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการสร้ างมูลค่าเพิ่มและ
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีแนวทางการบริ หาร เพื่อเป็ นกลไกในการบริ หารจัดการงานของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีความสอดคล้อง เป็ นระบบ และผลักดันให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน อันเป็ นการเสริ มสร้ างให้เกิ ดความ
เชื่ อมโยงและการประสานงานที่ ดีในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ และนําพาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ก้าวไปสู่ ทิศทางที่ ตอ้ งการ
บรรลุความสําเร็ จที่ได้ต้ งั เป้ าหมาย และเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่ งใสและยัง่ ยืน
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แนวทางการบริ หารจัดการ ประกอบด้วยหลักการกํากับดูแล ดังนี้
• มี การเสนอชื่ อ และใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดําเนิ นการโดย
ฝ่ ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั กําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิ ออกเสี ยงดังกล่าว
ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุ คคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาํ เนิ นงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริ ษทั ) และ
บริ ษ ทั ได้ก ํา หนดให้บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง นั้น ต้อ งได้รั บ อนุ ม ตั ิ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท หากเป็ นการ
ดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
• บริ ษทั มีนโยบายได้พิจารณาส่ งกรรมการ และผูบ้ ริ หาร เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง โดยกรรมการ
และผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการและผูบ้ ริ หารราย
ดังกล่าวพ้นสภาพเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาส่งคนเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการทําธุ รกรรมที่สําคัญ โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั ต้องร่ วมพิจารณาเป็ น
สําคัญ
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กําหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทํารายการ
สําคัญอื่ นใดของบริ ษทั ดังกล่ า ว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ย วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมู ล และ
การทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริ ษทั หรื อธุรกิจซึ่งอยู่
ในอุตสาหกรรมที่ มี แนวโน้มเจริ ญเติ บโต หรื อธุ รกิ จที่ บริ ษทั มี ความถนัด และชํานาญ โดยจะคํานึ งถึ ง อัต รา
ผลตอบแทนที่ ได้รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแล
โดยส่ งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และหากบริ ษทั ย่อยมีการดําเนิ นธุ รกิ จที่
กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั จะกําหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกําหนดเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก
แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ
• บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จการนั้น เพื่อได้มาซึ่ ง
ประโยชน์ จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมนับแต่วนั ที่มีการ
ควบคุ มจนถึ งวันที่ การควบคุมสิ้ นลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดในกลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่างจาก
นโยบายที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนั้นจะมีการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริ ษทั ใหญ่เพื่อการ
จัดทํางบการเงิ นรวมผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั น
ส่วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
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• การกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
และกลไกอื่ นในการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่ น การอนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นหรื อลดทุ น การเลิ กบริ ษทั ย่อย
เป็ นต้น
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทํางาน โดยสรุ ปนโยบายสําคัญ ดังนี้
1. บริ ษ ทั ได้ก ํา หนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานลงนามรั บ ทราบถึ งประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งของสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล
เพื่อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กําหนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิ น หรื อข้อมูลอื่ นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั ที่ ทราบ
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ในในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล นั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิ บัติตามข้อกําหนดดัง กล่า วถื อเป็ นกระทําผิ ดวินัยของบริ ษทั หากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ที่ ได้ล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในที่ สําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตื อน
การตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
8.1.4

การติดตามให้ มกี ารปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี คุณธรรม โปร่ งใส ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการใช้อาํ นาจที่ ผิดหรื อพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม บริ ษทั จึ งได้มีนโยบายกําหนดให้พนักงานทุ กคน
หลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าว อีกทั้งหากพบเห็นจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาจะมีหน้าที่แจ้งต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดําเนินการต่อไป
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษ ทั มี ก ารดู แ ลเรื่ อ งการใช้ข ้อ มูล ภายในตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี โดยได้ก ํา หนดไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ซึ่ ง จะมอบให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน
เมื่อแรกเข้าทํางาน โดยสรุ ปนโยบายสําคัญ ดังนี้
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1. บริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ ยวข้องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรั พย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรั พย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กําหนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิ น หรื อข้อมูลอื่ นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ที่ ทราบ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง และห้ามทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ใน
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั
จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่
ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นกระทําผิดวินยั
ของบริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญ คนใดกระทําผิดวินยั จะได้รับ
โทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ในปี ที่ ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริ ษทั กําหนดให้งดการ
ซื้ อขาย นอกจากนี้บริ ษทั ได้เริ่ มนําระบบ electronic เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรายงานการซื้ อขายของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารอีกด้วย
(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า การดําเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส รับผิดชอบต่อทุกภาคส่ วนและ/หรื อ
กลุ่มที่ มีหรื อไม่มีส่วนได้เสี ย จะเป็ นแรงสนับสนุ นให้ธุรกิ จดําเนิ นไปได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อให้การ
ดําเนิ นงานเป็ นไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี บริ ษทั จึงได้จดั ทํานโยบาย การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆ โดยทุกคนภายในองค์กรต้องรับรู ้ รับทราบ และพร้อมปฎิบตั ิตามโดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการกํา หนดนโยบายและกํา กับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่
สนับสนุ นการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้
ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. ประธานบริ หารและคณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบส่งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ สอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้มน่ั ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
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4. หัวหน้างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ และกฎหมาย
ข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดู แล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามี ระบบควบคุ มที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับผลการดําเนินงานในการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ ความจํานงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ CAC ตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2558 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
จัดทําหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กาํ หนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองมาที่
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นการเพื่อป้ องกันไม่ให้การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้
ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อบุ คคลที่ รับผิดชอบทราบผ่านช่ องทางต่างๆ ที่ กาํ หนดไว้ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
2. ผูท้ ี่กระทําคอร์รัปชัน่ และผูม้ ีส่วนรู ้เห็นหรื อเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั ตามกฎของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนด
ไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมี มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่
4. บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ สื่ อสารและฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ แก่
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่ องนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรการการปฏิบตั ิ
การต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกับหุน้ ส่ วนและบุคคลภายนอก) พนักงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ขณะที่ กาลังติดต่อธุ รกิ จกับลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้า หุ ้นส่ วนหรื อบุคคลภายนอกที่ มีความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิจ
(ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)
1. พนัก งานต้อ งปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ประเพณี ป ฏิ บัติ ทางธุ รกิ จ และมารยาททางธุ ร กิ จขณะที่ ติ ดต่อกับ
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. พนักงานต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ ง เงิน บัตรกํานัล เช็ค หุ ้น ของขวัญหรื อสิ นบนอื่นใด
เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
3. พนักงานอาจรับของกํานัลที่ไม่ใช่เงินสดหรื อของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้
โดยได้รับความเห็ นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงเสี ยก่ อน ทั้งนี้ การรั บของกํานัลเช่ นว่านั้นต้องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทางธุรกิจหรื อมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิ จของ
พนักงาน
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4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตําแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อรับหรื อเรี ยกร้อง ให้บุคคลภายนอกที่มี
ความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริ การใดๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ
5. เมื่อพนักงานแนะนาบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ การดําเนิ นการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อขั้นตอนการจัด
จ้างของบริ ษทั ฯ อีกทั้งต้องไม่ทาํ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรื อ
บิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกํานัล เช็ค หุ ้น ของขวัญ
หรื อสิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
8. พนัก งานที่ ล ะเมิ ด ข้อ กํา หนดในวรรคก่ อ นต้อ งถู ก ลงโทษตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งของบริ ษ ัท ฯ และอาจ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกํานัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ) หรื อเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิตามประเพณี ปฏิบตั ิ
หรื อมารยาททางธุ รกิ จ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องของบริ ษทั ฯ ด้วยถ้าพนักงานไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่ องจากมีเหตุเร่ งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับ
ความเห็ นชอบจากผูบ้ ังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกํานัลหรื อเลี้ ยงรั บรองแก่ บุคคลภายนอกที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตําแหน่ งหน้าที่ ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อมี ความสัมพันธ์อนั มิ ชอบ ทําการ
คุกคามทางเพศ การเลือกปฏิ บตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิ บตั ิโดยอาศัยเชื้ อชาติ เพศ ความพิการหรื อ
ศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดําเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
11. ถ้า พนั ก งานมี ค ํา ถามเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตและคอรั ป ชั่น แล้ว พนั ก งานพึ ง ต้อ งขอความเห็ น จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น
การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
1. เรื่ องที่รับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
1.1 การกระทําที่ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
1.2 การกระทาที่ ผิดขั้นตอนตามระเบี ยบปฏิ บัติของบริ ษทั หรื อมี ผลต่อระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั จนทําให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
1.3 การกระทําที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
1.4 การกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการ
ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั ที่ละเมิดนโยบายนี้
3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผูร้ ้องทุกข์จากภายใน)
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อหัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
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(3) กล่องรับความคิดเห็น
(4) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (e-mail )
4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้ ้องทุกข์จากภายนอก)
(1) ตูร้ ับความคิดเห็น
(2) กล่องจดหมายอิเล็คโทรนิกส์
(3) เว็ปไซด์ www.greenresource.co.th
การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
1. การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เนื่องจากการร้องเรี ยน และการให้ขอ้ มูล ที่กระทําไปโดยสุจริ ตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่ท้ งั บริ ษทั ฯ และพนักงาน
เป็ นส่ วนรวม ดังนั้น ผูย้ ื่นคําร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรี ยน และที่
เป็ นผูพ้ ิจารณาคําร้องเรี ยน เมื่อได้กระทําไปโดยสุ จริ ตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อยุ่งยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการ
คุ ม้ ครองว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถื อเป็ นเหตุที่จะเลิ กจ้าง ลงโทษ หรื อดําเนิ นการใดที่ เกิ ดผลร้ ายต่อพนักงานดัง กล่ าว บริ ษทั ฯ
มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยจะให้ความคุม้ ครองแก่
ผูร้ ้องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น เป็ นความลับ และจะดําเนินการเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
2. การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ
พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิ ดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทําละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตวั ตนของตนเมื่อทําการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน
เมื่อพนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก ทําการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่ องพึงดําเนินมาตรการปกป้ องคุม้ ครองและป้ องกัน
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทําการสอบสวนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเพื่อป้ องกันพนักงานหรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าว
จากการกลัน่ แกล้งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
การดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริ หาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ น
ผูก้ ลัน่ กรอง สื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง กรรมการบริ หาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้กระทาการ
คอร์รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหวาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทําอันทุจริ ต
ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้กระทําการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย
ผูก้ ระทําความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบี ยบของบริ ษทั ฯ คาตัดสิ นของ
คณะกรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) ถือเป็ นอันสิ้นสุด
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน
3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
จํานวนครั้ง
1. นายสมควร มูสิกอินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2. นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายพีรพงศ์

พิตรพิบูลพาทิศ

กรรมการตรวจสอบ

4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริ ษทั ฯมีการกํากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกําหนดและ
แนวทางปฏิ บัติที่ดีสําหรั บคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํา กับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มเพื่อพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็ นในเรื่ องที่ สําคัญร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 ซึ่ งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมหารื อในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน
ก่ อ นที่ จ ะให้ความเห็ นชอบต่ อรายงานทางการเงิ น รายการปรั บ ปรุ งบัญ ชี ที่มี ผลกระทบต่อ รายงานทางการเงิ นอย่างมี
สาระสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับการรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชี และการเงินของบริ ษทั ว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จดั ทําขึ้นโดย
ถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สําคัญในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้ รวจสอบภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้
อนุมตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่สาํ คัญของบริ ษทั และได้ให้ขอ้ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ ได้พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ แ ผนการตรวจสอบประจํา ปี ของ
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ผูต้ รวจสอบภายใน ที่จดั ทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและครอบคลุมบริ ษทั ย่อยมีการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบตั ิงานตามแผนตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและ
มี ประสิ ทธิ ผล การปฏิ บัติงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ มี การประสานงานที่ ดีกับ
ฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ที่ เ หมาะสมและ
มีประสิ ทธิผลโดยได้ทบทวนปั จจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุ ก ระดับมี จิต สํานึ กในจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมอย่า ง
สมํ่าเสมอ สร้างความตระหนักรู ้ในเรื่ องการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมและค่านิ ยม
ขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการ
ปฏิ บัติ ที่ ดี แ ละกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ อัน มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งระบบการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบอย่าง
สมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2564 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
3. การสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริ ษทั ฯ เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์
กฎระเบี ย บของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริ ษทั มีไว้กบั
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายและข้อกําหนด
ดังกล่าว
4. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่ วยงานเกี่ ยวข้องอื่นๆ ที่ กาํ หนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานงานบัญชี และการเงิ นว่ารายการทางการค้าหรื อ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริ ษทั ดําเนิ นการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ซึ่ งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมทั้งรายการที่มีสาระสําคัญได้รับการเปิ ดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่หรื อมูลค่าสู ง ๆ ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯที่ได้พิจารณานั้น บริ ษทั ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
5. ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาประเมิ น ความเป็ นอิ ส ระและผลการปฏิ บัติ ง านของผู ้ส อบบัญ ชี แ ห่ ง บริ ษัท
บริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จํากัด ในปี 2564 ซึ่ งได้ให้บริ การสอบบัญชี เป็ นปี 2 และเห็ นว่าผลการปฏิ บตั ิงานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริ ษทั และงบการเงินรวม เป็ นจํานวนเงินรวม 1,950,000.- บาท
6. ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ทําให้เชื่ อได้ว่าบริ ษทั มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงิ น
ที่ ถูกต้องเชื่ อถือได้ มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็ น
อิ ส ระอย่า งเพี ย งพอ และไม่ มี ข ้อ จํา กัด ในการได้รั บ ข้อ มู ล ทรั พ ยากร และความร่ ว มมื อ ทั้ง จากผูบ้ ริ ห าร พนัก งานและ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
.....................................................
(นายสมควร มูสิกอินทร์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการชุ ดย่ อยอื่น ๆ
8.3.1 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่ าน ที่ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2564 มี การจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นางภวัญญา
กฤตชาติ
3. นายวิรัต
จันทร์ศิริวฒั นา
1.

จํานวนครั้งทีป่ ระชุม
2/2
2/2
2/2

โดยสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุ ปได้ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
2. พิ จ ารณาให้ความเห็ นคัดเลื อกรายชื่ อ ของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อ จากผูถ้ ื อหุ ้น ให้แต่ง ตั้งเข้า ดํา รงตําแหน่ ง
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระปี 2564
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการเพิม่ เติม
4. พิจารณาอนุมตั ิทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
..................................................................
(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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8.3.2 รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นรากฐานที่ สําคัญต่อความยัง่ ยืนขององค์กร ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มการดําเนิ น
ธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ การบริ หารจัดการความยัง่ ยืนและการดําเนิ นงานด้านการดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน ได้แก่

นายสมควร มูสิกอินทร์
2. นายพรเทพ พิตรพิบูลพาทิศ
3. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
1.

จํานวนครั้งทีป่ ระชุม
2/2
2/2
2/2

โดยสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุ ปได้ดงั นี้
1. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบตั ิตาม
หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี (CG CODE) ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 เพื่อเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี 2564 (56-1 One report) ของบริ ษทั ฯ
2. พิ จ ารณาเห็ นชอบหลัก เกณฑ์ให้ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอระเบี ยบวาระประชุ มและชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บการเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
3. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการกํากับกฎหมายและกฎระเบี ยบ
องค์กรประจําปี 2564
4. พิจารณาเห็นชอบรายงานแผนการยืน่ ต่ออายุของแนวร่ วมต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย (CAC)
จากความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นธุรกิจด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าจะส่ งผลให้การ
ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มีความยัง่ ยืนเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
...................................................................
(นายสมควร มูสิกอินทร์)
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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8.3.3 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ในปี 2564 ที่ผา่ นมา ถือเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ด้วยความท้าทายอย่างยิง่
โดยเฉพาะการรักษาความมัน่ คงในการดําเนินธุรกิจ การขยายการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทางเลือก ภายใต้ผลกระทบอย่างรุ นแรง
ที่กระจายเป็ นวงกว้างจากการแพร่ ระบาดเชื้อไว้รัส COVID-19 ซึ่ งกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคสังคมทัว่ โลก อีกทั้งสถานการณ์
วิกฤตภัยแล้งในประเทศที่ส่งผลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญต่อภาคการผลิตของประเทศ
การบริ หารความเสี่ ยงภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น จึงเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แสวงหาโอกาสท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ ไม่แน่ นอนต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิ จใหม่อนั จะเป็ นการส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ
บรรลุเป้ าหมายตามพันธกิจองค์กร รวมถึงสร้างความมัน่ ใจต่อนักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนและผลักดันการดําเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนที่มีความรู ้ความสามารถ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 3 คน ได้แก่
จํานวนครั้งทีป่ ระชุม
1. นายสมควร มูสิกอินทร์
3/3
จันทร์ศิริวฒั นา
3/3
2. นายวิรัต
3/3
3. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
ในปี 2564 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงยังคงให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากลัน่ กรองประเด็นต่าง ๆ ที่ อาจส่ งผลกระทบอย่างนัยสําคัญให้ครบถ้วนทุกมิติเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกการประชุมโดยสรุ ป สาระสําคัญในรอบปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
1. กําหนดและทบทวนนโยบายบริ หารความเสี่ ยง กรอบการบริ หาร ความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร ตลอดจนทบทวนกรอบความ
เสี่ ย ง ที่ ย อมรั บ ได้ข องบริ ษทั ฯ (Risk Appetite) ให้ส อดคล้อ งกับ แผนกลยุท ธ์ แ ละทิ ศ ทางการดํา เนิ นธุ ร กิ จ รวมถึ ง
สภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง
2. ให้ขอ้ คิดเห็ นต่อการจัดทํารายการความเสี่ ยงองค์กร ประจําปี 2564 โดยกลัน่ กรองให้สอดคล้องกับทิ ศทางการดําเนิ น
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ าหมายองค์กร ตลอดจนติดตามและ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการเป็ นราย
ไตรมาส เพื่อให้มน่ั ใจว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จะเป็ นไปโดย มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถบรรลุตามเป้ าหมาย
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างยัง่ ยืน
3. ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ภายนอก อาทิ วิกฤตภัยแล้ง การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส
COVID-19 การโจมตีทางไซเบอร์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นประเด็น ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และผลักดันให้เกิด
การบริ หารจัดการในรู ปแบบต่างๆ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หาร จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และทันท่วงที ทําให้บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และ รักษาผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้
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4. ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะต่อโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้กรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เป็ นสําคัญ และมีการกําหนด มาตรการควบคุมหรื อบรรเทาความเสี่ ยง
ที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ในนามคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
.............................................................
(นายสมควร มูสิกอินทร์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการกํากับกิ จการที่ ดี เพื่อให้บริ ษทั
สามารถที่จะทําตามวัตถุประสงค์ โดยการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธผล โดยได้นาํ กรอบการควบคุมตามหลัก
มาตรฐานสากล COSO มาเป็ นแนวปฎิบตั ิของบริ ษทั ตลอดจนการตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่ อวัน 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมี คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งสามท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ทาํ การประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องของ
องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสาร
ข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่ วนของการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวกับเรื่ องการทําธุ รกรรมกับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และ
เพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยังมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริ ษทั มีกิจกรรมภายใน 5 องค์ประกอบที่สาํ คัญ
ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั มีการจัดการการควบคุมภายในที่ดี โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการกระจายอํานาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบตั ิงาน มีสายงานที่ชดั เจน กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้น กําหนดเป้ าหมาย
ในการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั ผลจากการปฏิบตั ิงาน รวมถึงระเบียบคู่มือปฎิบตั ิงาน ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุ ง
เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมากทั้งภายในและความนอก ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบกับบริ ษทั
ไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บริ ษทั สามารถเตรี ยมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีนโยบายในการวิเคราะห์ความเสี่ ยง บริ หารความเสี่ ยง เพื่อกําหนดแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยงให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร เช่น การฝึ กอบรม การจัดประชุมและรวบกันวิเคาระห์ความเสี่ ยงกับสาย
งานต่าง ๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทําหน้าที่ติดตามและดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยง รวมทั้งการทบทวนความเสี่ ยง ผลการประเมิน และกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกไตรมาส
3. การควบคุมการปฎิบัตงิ าน
บริ ษทั ได้มีการจัดทํานโยบาย ระเบี ยบวิธีปฎิ บตั ิงาน (SOP) และอํานาจอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการทบทวน
ปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการควบคุมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมถึง
การป้ องกันปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ ไม่ถูกต้องหรื อคุกคามจากภัยต่าง ๆ จึ งเห็ นสมควรให้
กําหนดนโยบายขึ้น โดยมีการกําหนดมาตรฐาน แนวปฎิบตั ิ ขั้นตอนการปฎิบตั ิ ให้ครอบคลุม เพื่อให้มน่ั ใจว่าพนักงานมี
ความเข้าใจในเรื่ องของความปลอดภัยในการใช้งาน
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการสื่ อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อ
เวลา ตลอดจนมี ก ารนัด ประชุ ม ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้เ กิ ด การประสานงาน และปฎิ บัติ ใ ห้ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั มีระบบการควบคุมติดตามการดําเนินงานตามปกติ ผ่านแต่ละสายงาน หรื อผูบ้ ริ หารทั้งในเรื่ องผลการดําเนินงาน
หรื อ การปฏิ บตั ิตามนโยบาย ระเบี ยบวิธีปฎิ บตั ิ โดยมีฝ่ายตรวจสอบฝ่ ายใน เป็ นผูด้ ูแลและติดตาม โดยที่ ผูต้ รวจสอบ
ภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ ทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ตลอดจนการดําเนินงานให้เป็ นไปตามคู่มือปฎิบตั ิงาน นโยบาย และกฏระเบียบต่าง ๆ ภายในองค์กร
ภายใต้ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นของบริ ษทั รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแนวทาง เพื่อให้การทํางานมีการกํากับดูแลที่ดี

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ ามี)
ในปี 2562 2563 และ 2564 และบริ ษทั มีการทํารายการกับบุคคล หรื อกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทํารายการกับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทํารายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของ
รายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
บุคคลหรือกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ธ นทรั พย์ - มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายประที ป อนัน ตโชติ ตั้ง แต่ เ ดื อ น มี น าคม 2558 ถึ ง 23
จํ า กั ด ( ชื่ อ เ ดิ ม บ ริ ษั ท เ อ ซี ดี มีนาคม 2564
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด )
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
23 มีนาคม 2564
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 21
มิถุนายน 2564
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุนจดทะเบี ยน จนถึง
วันที่ 27 เมษายน 2564
- บริ ษทั จําหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามมติกรรมการ
บริ ษทั

GREEN
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บุคคลหรือกิจการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ พล.ต.ต.สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน มี นาคม 2559 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิ ถุนายน 2560 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดื อน 13 พฤษภาคม 2564 ถึ ง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด

- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึง วันที่
13 พฤษภาคม 2564
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิ ถุนายน 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2564ถึง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด

- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายประที ป อนัน ตโชติ ตั้ง แต่ เ ดื อ น ตุ ล าคม 2561 ถึ ง 13
พฤษภาคม 2564
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม 2561 ถึง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด
(มหาชน)
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ถือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด ตั้งแต่ เดือน มิถนุ ายน 2561 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563
มีกรรมการร่ วมกันคือ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกันและเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว คือ นาย พิจิตต์
วิริยะเมตตากุล และ นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 153

ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ

บุคคลหรือกิจการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จํากัด
บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โกโซล่าร์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันคือ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล และ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกันและเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว คือ นาย พิจิตต์
วิริยะเมตตากุล นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายพิชิต วิริยะเมตตากุล
มีกรรมการร่ วมกันและเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ดังกล่าว คือ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะ
เมตตากุล
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ดังกล่าว คือ นาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายพิชิต วิริยะเมตตากุล
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

รายการระหว่ างกันในปี 2564 และ 2563
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด)
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
2564
2563
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสําคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

-

974

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิม่

509

-

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ราคาตลาด

-

50

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

204

994
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รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทาํ กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการ
ค้าปกติ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
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2. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563
รายได้ ,ค่ าใช้ จ่าย,
ทีม่ สี าระสําคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้อื่น

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

490

193

ราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม

1,361

547

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นราย การ
ค่ า บริ ก ารตามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลง
ทางการค้าปกติ และเป็ นราคาซึ่ งไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ที่ ทํ า กั บ
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

3. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสําคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้อื่น
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

597

1,089

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด

ราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม

840

890

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทาํ กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
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4. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสําคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

558

4,799

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม

990

1,340

-เงินปั นผล

เ ป็ น ไ ป ต า ม
นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั

6,175

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทาํ กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ตามนโยบายและข้อกําหนดทัว่ ไปใน
การดําเนินธุรกิจ

5. รายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ
- ดอกเบี้ยรับ
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ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

-

2,578

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
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6. รายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด(มหาชน)
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ
68

- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกําไร 2,568
ส่วนเพิม่

2,578

10,605

7. รายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท เทพารักษ์ พฒ
ั นาการ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทาํ กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม

1,183

13,752

8. รายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา
มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

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

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ
- เงินปั นผล
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เ ป็ น ไ ป ต า ม
นโยบายการ
จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล
ของบริ ษทั ผูจ้ ่าย

2,800

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้น
ตามนโยบายและข้อกําหนดทัว่ ไปใน
การดําเนินธุรกิจ
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9. รายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท โกโซล่ าร์ จํากัด
ลักษณะรายการ
นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2564
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ
- รายได้อื่น

ร า ค า ทุ น บ ว ก
กําไรส่วนเพิ่ม

520

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความ
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นรายการตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ ทํ า กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ภาย ใ ต้
เงื่อนไขเดียวกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
การอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกันที่ ผ่านมาของบริ ษทั ได้มีการกําหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทํา
รายการระหว่างกัน ดังนี้
1) การทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็ นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดําเนิ นการได้ท้ งั นี้ โดยคํานึ งถึงเหตุผล ความจําเป็ น
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกได้ และต้องดําเนินการ
ตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2) การทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสิ นค้าการให้บริ การ
การซื้อสิ นค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เป็ นต้น ให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิได้
เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปในทํานองเดียวกันกับที่บริ ษทั ทํากับ
บุ คคลอื่ นหรื อตามสัญญาที่ ตกลงไว้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุ มครั้ งถัดไป ในกรณี ที่
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็ นบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มี
อํานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี โดยกรณี เช่นนี้ กรรมการผูจ้ ดั การจะเข้าร่ วม
ประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสิ นค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อ
กรรมการผูจ้ ดั การได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที่ อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคตตามที่ ได้กล่าวข้างต้น โดยการ
กําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุ คคลภายนอก หรื อให้ปฏิ บัติไปตามสัญญาที่ ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครั ด ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ด้วย เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตอื่ นๆ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเกี่ยวกับ
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ความจําเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 159

ส่ วนที่ 3 งบการเงิน
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลสํ าหรับการส่ งแบบ 56-1 One Report
ของบริษัททีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั * ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี
พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและ
รู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษ ัทได้สอบทานข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงานประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกัน กับ ที่ บริ ษ ัทได้รับ รองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ**

1. นายชัยสิ ทธิ์

วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการ

..............................................

2. นายพิพทั ธ์

วิริยะเมตตากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

..............................................

3. พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

รองประธานกรรมการบริ ษทั

..............................................

4. นางภวัญญา

กรรมการ

..............................................

กฤตชาติ

---------------------------------------* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นี้เป็ นข้อมูลที่สาํ คัญที่ผลู ้ งทุน
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนบริ ษทั จึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะส่งให้สาํ นักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลายมือชื่อ
..............................................

ทั้ง นี้ มาตรา 89/20 *** แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับ
ผิดต่อบุ คคลที่ ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณี
ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา
56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้บังคับ ของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

GREEN

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 161

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

ชื่อ-สกุล
1.นายชัยสิ ทธิ์
วิริยะเมตตากุล

อายุ
(ปี )
73

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่ น 2511

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
-

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
– บุตรชาย

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

73

-วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณั ฑิต

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็ นกรรมการ รุ่ นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
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3.62

(หมายเหตุ : ข้อมูล
สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน
818,024,729 บาท
ณ 30 ธันวาคม 2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เม.ย.2561 -ปั จจุบนั -ประธานกรรมการบริ ษทั
ปี 2541 – ปั จจุบนั
-ประธานกรรมการบริ หาร
ปี 2545 – ปั จจุบนั
-รองประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
-กรรมการ
-กรรมการ/กรรมการบริ หาร
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

บริษทั
-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
-บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา
-บมจ.เชี ยงใหม่รามธุ รกิจการแพทย์
-บจก.โรงพยาบาลเสรี รักษ์
-บจก.สิ นแพทย์
-บจก.แพทย์ปัญญา
-บจก.วิภารามแหลมฉบัง
-บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค
-บจก.ปริ๊ นส์ตนั๋ พาร์ ค สวีท
-บจก.เทพารักษ์พฒั นาการ
-บจก.ทิพยบดินทร์
-บจก.เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย)
-บจก.ศิคริ นทร์

ปั จจุบนั

-รองประธานกรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปัจจุบนั

- บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

2556

-กรรมการผูจ้ ดั การ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

-บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 162

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

66

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี

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

-ผูบ้ งั คับกองการเงิน

-สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ

2535
2533

-รองผูบ้ งั คับการกองการเงิน
-รองผูก้ าํ กับ (ทําหน้าที่
ปฏิบตั ิการ)
-สารวัตรแผนกงบประมาณ
-รองสารวัตรแผนก
งบประมาณ

-กองการเงิน กรมตํารวจ
-กองการเงิน กรมตํารวจ

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

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส (พ้นจากตําแหน่ ง)
- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

27 เม.ย 2564
24 ก.พ. 2560

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

4.นางภวัญญา
กฤตชาติ
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74

-บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

2542

2527
2524
3.นายประทีป
อนันตโชติ

ตําแหน่ ง

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

-กองการเงิน กรมตํารวจ
-กองการเงิน กรมตํารวจ

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ.เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัดมหาชน
- บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 163

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั

39

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

6.นายสมควร
มูสิกอินทร์
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- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.562

( ห ม า ย เ ห ตุ :
ข้ อ มู ล สั ด ส่ ว น
การถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษั ท ด้ ว ยทุ น
จ ด ท ะ เ บี ย น
8 1 8 ,024 ,7 2 9
บาท ณ
30 ธั น ว า ค ม
2564)

ไม่มี

ไม่มี

- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร จํากัด

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

5 ก.พ. 2558 –
7 ก.ค. 2559

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม

2552 – 2556

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์

2551 – 2555

-กรรมการ

- บมจ. โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม

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

ไม่มี

บริษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

7 ก.ค. 2559 -2561

5.นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล

ตําแหน่ ง

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการการลงทุน

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปี 2551 – ปั จจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั 18 ทาวเวอร์ จํากัด

ปี 2547 – ปั จจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จํากัด

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

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
-ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
-บมจ. ซี ฟโก้

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 164

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล
7.นายวิรัติ
จันทร์ศิริวฒั นา

อายุ
(ปี )
69

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
24 ก.พ. 2560ปั จจุบนั
2553 – 2555

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

2563- ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.กรี น

2550-ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการและเลขานุการ
บริ ษทั สายงาน Legal Consult
& Service /

บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจสิ นเชื่ อเพื่อผูบ้ ริ โภค

2538-2550

ทนายความ บริ ษทั กรุ งไทย
กฎหมาย จํากัด/รัฐวิสาหกิจ

บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จํากัด/
รัฐวิสาหกิจ

2555 – 2557

พิตรพิบูลพาทิศ
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53

ปริ ญญาโท คณะรั ฐ ศาสตร์ Master of Arts Executive
Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
แผนพัฒนาองค์กร
- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อสาร

2552 – 2557

8.นายพีระพงศ์

ตําแหน่ ง

-สมาคมนิ สิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้ านครหลวง
- การไฟฟ้ านครหลวง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 165

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
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อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิการศึกษา

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

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

แต่งตั้งเข้าใหม่
- กรรมการ
26 เม.ย.2562
24 ก.พ. 2560 –
-กรรมการสรรหาและ
เม.ย 2561
พิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออก 27 เม.ย.61)
2558 - ปั จจุบนั
-กรรมการการลงทุน
-กรรมการ

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

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

2531 – ปั จจุบนั

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

- บจก. สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ ต
- บจก. สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต
- บจก. เกรท กรี นเวย์

2557

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ซันวูด้ อินดัสทรี ส์

2555

- ประธานหลักสู ตรพัฒนา
สัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร

- กรมกิจการพลเรื อนทหารบก

2551

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บจก.งานละเมียด การบันเทิง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 166

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล
10.นายพรเทพ
ธัญญพงศ์ชยั

11.นางธนิดา
อินทจักร์

อายุ
(ปี )
72

53

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท พาณิ ชยศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สาขาบริ หารธุ รกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่ นที่
4515
-ประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง สถาบันพระปกเกล้า
-หลักสูตรด้านการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมาย (ปรม.)
รุ่ นที่1
-หลักสูตรการเมืองการปกครองสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(ปปร.) รุ่ นที่7
-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
-บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
-หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชี พบัญชี ปี 2559
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สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2564 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ/ที่ปรึ กษา

2557 – 2561

ประธานกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน

2552 – 2553

ผูว้ า่ การการไฟฟ้ านครหลวง
(สมัยที่ 2 )

2548 - 2552

ผูว้ า่ การการไฟฟ้ านครหลวง
(สมัยที่ 1 )

ก.ค.2560 - ปั จจุบนั -ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชี
และการเงิน
2556 – ส.ค. 60 -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบัญชี และการเงิน
ก.ค. 59 - มี.ค. 60
-กรรมการการลงทุน
ก.ย. 58 - มี.ค. 60
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2549-2555
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บ. พรรพี การบัญชี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 167

เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล

12.นางภัทรยล
วรรธนะสาร

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิการศึกษา

-บริ หารธรุ กิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

13.นางสาวสรัญรัตน์
สี สนั

43

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ไม่มี

ไม่มี

14. นางสุกญั ญา
ขันกําเหนิ ด

39

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มี

ไม่มี
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ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ก.ค.2560– ปั จจุบนั -ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารทรัพยากรบุคคล
2559 - ส.ค. 2559 -ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย สาย
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
2555 – ก.ค. 2559 -ฝ่ ายเลขานุการธนาคาร
2537 – 2540
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาเชี ยงใหม่
2535 – 2537
-หัวหน้าส่ วนจัดสรรเงิน
2527 – 2535
-รองหัวหน้าส่ วนตลาดเงิน
พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 -ผูจ้ ดั การสํานักเลขานุการ
พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 -ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
ก.ค.2560 - ปั จจุบนั -ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย สํานัก
เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปั จจุบนั
-เลขานุการบริ ษทั
2547 -2556
-เลขานุการประธานบริ หาร
-เลขานุการคณะทํางาน
2546-2547
การเกษตรและสหกรณ์
ก.ค.2560-ปั จจุบนั
-ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
2558 – 2560
-ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ
2556-2557
-ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เลขานุการผูบ้ ริ หาร
2555-2556
-Sale Executive
2546-2555
-เจ้าหน้าที่สินเชื่ ออาวุโส

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
-บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ
-บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป
-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ ตแอนด์เอ็กซ์
ปอร์ ต (ไทยแลนด์)
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอน์ คอน
สตรัคชัน่
-สํานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-บจก.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนียม
-ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 168

1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

เลขานุ การของบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้ง
ต้องให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั (หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ) มอบหมาย ดังนี้
• จัดการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practices)
• แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นให้ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องและติดตามการปฏิ บตั ิตามมติและนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ
• ให้ ค ํา ปรึ กษาและข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ งโดยคณะกรรมการ
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ
• ดูแลให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสื อจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคล บริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
• ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับ ดูแลโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
• ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รับทราบสิ ทธิตา่ งๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
• ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ
• จัดให้มีการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 169

เอกสารแนบ 2

บจ. เอส เค วัน เพาเวอร์

บจ. เวนตุส โซลาร์

บริษัท

บจ.โอริน พร็อพเพอร์ ตี้

กรรมการและผู้บริหาร

บมจ. กรีน รีซอร์ สเซส

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

A,B,E

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

D,E

F

F

F

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556

3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

D,E
C,E,I

F
F

F
F

F
F

ได้พน้ ตําแหน่งจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั /บริ ษทั ร่ วม มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2564
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

5.นางภวัญญา กฤตชาติ

E,F,I

F

F

F

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

6.นายสมควร มูสิกอินทร์

G,H

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (แทนนายสิ น เอกวิศาล)

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

G,H

แต่งตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560

8.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

F

9.นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ

G,H

10.นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชยั
บริ ษทั
A = ประธานกรรมการ
G = กรรมการตรวจสอบ
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แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (แทนนายอภิชาติ ศิวโมกษ์)

F

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุม AGM/2562
11 สิ งหาคม 2563 (แทนนายแยพ คิม แยม)
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามมติที่ประชุม AGM/2564 แทน นายประทีป อนันตโชติ

บริ ษทั ย่อย
B = ประธานกรรมการบริ หาร
H = กรรมการอิสระ

C=ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
I = ผูบ้ ริ หาร

D = รองประธานกรรมการบริ ษทั

E = กรรมการบริ หาร

F = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 170
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของ บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล

นางสาวสุภาพร บัณฑิต

อายุ
สั ญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

40 ปี
ไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ, สาขาการบัญชี

ประสบการณ์ การทํางานและการฝึ กอบรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2564
2561
2559
2558
2554

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วย ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การบัญชีบริ หาร

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูสท์พลัส จํากัด
บริ ษทั อาร์เอฟเอส จํากัด
(บริ ษทั ลูกของ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

2550

ผูจ้ ดั การบัญชีการเงิน

บริ ษทั ทรู คอนเน็คท์ จํากัด

o การฝึ กอบรม
 หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในประเทศ”
 การบริ หารความเสี่ ยงขั้นพื้นฐาน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบสําหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่
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เอกสารแนบ 4

ตามที่บริ ษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จํากัด ได้รับมอบหมายให้ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมด โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจํากัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้
และแจ้งผลสรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพน์สินดังต่อไปนี้
• บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ อาคาร
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันอื่นๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
วันที่สาํ รวจ/ประเมิน
มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน

ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ าง ประเภทอาคารสํ านัก งาน 6 ชั้น พร้ อ มชั้น
ดาดฟ้ า จํานวน 1 หลัง
เลขที่ 405 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จัง หวัด
นนทบุรี
โฉนดที่ดินเลขที่ 136629 , 136630 , 136631 และ 136632 เลขที่ดิน
263 , 264 ,265 และ 266 เนื้อที่ดินรวม 0-0-80.0 ไร่ (80.0 ตารางวา)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ทั้ง 4 แปลง
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด มหาชน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วันที่สาํ รวจ 11 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 11 พฤศจิกายน 2564
48,000,000.- บาท (-สี่ สิบแปดล้านบาทถ้วน-)

หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0072 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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เอกสารแนบ 4

• โครงการอาคารชุ ดออริจินส์ บางมด พระราม 2
ประเภททรัพย์สิน
ห้องชุดพักอาศัย จํานวนรวม 35 ยูนิต
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
โครงการอาคารชุ ด ออริ จิ น ส์ บางมด พระราม 2 ถนนพระราม 2
(ทล.35) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
เอกสารสิ ทธิ์
ห นั งสื อ แ ส ด งก รรม สิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด (อ .ช .2) จํ า น วน 35 ฉ บั บ
(ดูรายละเอียดหน้าเอกสารสิ ทธิ์)
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
รวมเนื้อที่ตามเอกสารสิ ทธิ์
1,020.64 ตารางเมตร
ภาระผูกพันจํานอง
ไม่มีภาระผูกพันจํานอง
ภาระผูกพันอื่นๆ
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีการประเมิน
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วันที่สาํ รวจ/วันที่ประเมิน
วันที่สาํ รวจ 10 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สิน
59,742,600.- บาท (-ห้าสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน-)
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0073 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
• โครงการอาคารชุ ดตักสิ ลา และอาคารชุ ดร็อคเซีย คอนโด
ประเภททรัพย์สิน
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เอกสารสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รวมเนื้อที่ตามเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันจํานอง
ภาระผูกพันอื่นๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
วันที่สาํ รวจ/วันที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน

ห้องชุดพักอาศัย จํานวนรวม 266 ยูนิต
โครงการอาคารชุดตักสิ ลา และ อาคารชุดร็ อคเซี ย คอนโด อาคารเลขที่
101,102,103,108 หมู่ที่ 14 ซอยไม่มีชื่อ ถนนถีนานนท์
ห นั ง สื อแส ดงก รรม สิ ท ธิ์ ห้ องชุ ด (อ.ช.2) จํ า น วน 271 ฉ บั บ
(ดูรายละเอียดหน้าเอกสารสิ ทธิ์)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
6,767.86 ตารางเมตร
ไม่มีภาระผูกพันจํานอง
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็ นหลัก
วิธีพิจารณาจากรายได้ + วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
วันที่สาํ รวจ 12 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 12 พฤศจิกายน 2564
137,030,000 .-บาท (-หนึ่งร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0074 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
ประเภททรัพย์สิน
ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ าง และ เครื่ องจัก รพร้ อ มอุ ป กรณ์ (โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 242 (ไม่ ติ ด เลขที่ ) หมู่ ที่ 4 ซอย 22 สาย 4 ซ้า ย ถนนโคกตู ม เขาพระ (ทล.3333) ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เอกสารสิ ทธิ์
โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 342250 เลขที่ ดิ น 259 เนื้ อที่ ดิ น 10-1-34.0 ไร่
(4134.0 ตารางวา)
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน
ไม่ติดจํานองกับสถาบันการเงินใดๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
กําหนดมูลค่าตลาด
วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สาํ รวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สาํ รวจ 12 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 12 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สิน
49,800,000.-บาท (-สี่ สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0071 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระแก้ ว
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 304 หมู่ที่ 3 แยกจาก ถนนสายบ้านแก่ ง สี เสี ยด-บ้านคลองช้าง
ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)
สามารถแบ่งทรัพย์สินออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 1 ประกอบด้วย ที่ดินเอกสารสิ ทธิ์ จํานวน 6 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ 30739-30743 และ 36147 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ์
รวม 72-0-22.0 ไร่ (28,822.0 ตารางวา)
ปั จจุ บ นั ทรั พ ย์สิ น รวม 6 โฉนดมี ก ารใช้ป ระโยชน์ ภายใต้สิ ท ธิ เหนื อ
พื้ น ดิ น มี ค่ า ตอบแทน (รอนสิ ทธิ์ ) โดยมี ก ํา หนดระยะเวลา 25 ปี
(นับตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2561 – 10 เมษายน 2586) โดยสหกรณ์นิคม
สระแก้ว จํากัด เป็ นผูใ้ ห้สั ญญา กับ บริ ษ ทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
เป็ นผูร้ ั บ สั ญ ญา สิ้ น สุ ดสั ญ ญา 1 ธัน วาคม 2584 อายุสั ญ ญาคงเหลื อ
ประมาณ 23 ปี 3 เดือน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคารสนับสนุ นระบบ และ
ส่ วนปรับปรุ งพัฒนา จํานวน 9 รายการ และส่ วนปรับปรุ งพัฒนาภายใน
โครงการ ประกอบด้วย
1. อาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง จํานวน 1 หลัง
2. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้ า จํานวน 1 หลัง
3-9. อาคารเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า (DC-AC) (1) - (7) จํานวน 7 หลัง
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ (PV Solar Power System)
จํานวน 1 รายการ
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
บริ ษทั เอสเค วัน จํากัด
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สาํ รวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สาํ รวจ 17 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 17 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สิน
180,338,000 .-บาท (-หนึ่ งร้อยแปดสิ บล้านสามแสนสามหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน-)
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0075 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครราชสี มา
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านซับพลู-หนองหมาก (นม.2091)
ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
สิ ทธิ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)
สามารถแบ่งทรัพย์สินออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 1 ประกอบด้วย สิ ทธิ์ การเช่าที่ดิน จํานวน 2 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ 41299 และ 71340 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ์
รวม 47-3-41.0 ไร่ (19,141.0 ตารางวา)
กําหนดระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้ นสุ ดสัญญา 1
ธันวาคม 2584
อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 21 ปี 11 เดือน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคารสนับสนุนระบบ และส่ วนปรับปรุ งพัฒนา
จํานวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. อาคารควบคุมการทํางาน จํานวน 1 หลัง
2. อาคารกรองนํ้า จํานวน 1 หลัง
3. อาคารป้ อมยาม จํานวน 1 หลัง
4. ส่ วนปรับปรุ งพัฒนาภายในโครงการ
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ (PV Solar Power System)
จํานวน 7 รายการ
***เครื่ องจักรจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ กับสํานักงานทะเบียนเครื่ องจักร
กลาง จํานวน 6 รายการ เลขทะเบี ยนเครื่ องจักร 60-214-701-0044 ถึ ง
0049 และเครื่ องจักรที่ยงั ไม่จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ฯ จํานวน 1 รายการ
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อทราบมูลค่าปั จจุบนั และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สาํ รวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สาํ รวจ 15 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ประเมิน 15 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สิน
171,779,000 .-บาท (หนึ่ งร้ อยเจ็ดสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)
หมายเหตุ ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6411-0070 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมธุรกิจ ฉบับเต็ม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรม ฉบับเต็ม อยูร่ ะหว่างขออนุมตั ิทบทวนเนื้อหาเพื่อประกาศใช้
จากคณะกรรมการบริ ษทั
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จํานวน 3 ท่ าน ที่ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
1. นายสมควร
2. นายวิรัต
3. นายพีรพงศ์

มูสิกอินทร์
จันทร์ศิริวฒั นา
พิตรพิบูลพาทิศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้ง
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่ วยในการสอบทานให้บริ ษทั ฯมีการกํากับดูแลกิ จการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มเพื่อพิจารณาและให้ขอ้ คิ ดเห็ นในเรื่ องที่ สําคัญ ร่ วมกับฝ่ ายบริ ห าร
ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมหารื อในการสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
อย่างมีสาระสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ความเห็ น ชอบกับ การรายงานของผูบ้ ริ ห ารสายงานบัญ ชี และการเงิ น ของบริ ษทั ว่า รายงานทางการเงิ น ดังกล่าว
ได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สําคัญใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
โดยพิจารณาจากรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้ รวจสอบภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส
ตามแผนงานที่ได้อนุมตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่สาํ คัญของบริ ษทั และได้ให้ขอ้ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิ บตั ิงานและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มน่ั ใจว่าการดําเนินกิจกรรมการ
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ตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี
ของผูต้ รวจสอบภายใน ที่ จดั ทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยงที่ สําคัญของบริ ษทั ฯและครอบคลุมบริ ษทั ย่อยมีการ
ปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปอย่างมี อิ ส ระ เพี ย งพอ
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ มี ก าร
ประสานงานที่ดีกบั ฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
อย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานให้บริ ษทั มี ระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management) ที่ เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิผลโดยได้ทบทวนปั จจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ ส เซส จํากัด (มหาชน) ได้ส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานทุ ก ระดับ มี จิต สํานึ กในจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม
อย่างสมํ่าเสมอ สร้างความตระหนักรู ้ในเรื่ องการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมและ
ค่านิ ยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กบั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผล
การประเมิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนว
ทางการปฏิบตั ิที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริ มสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ
อย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2564 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
3. การสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎระเบี ยบของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริ ษทั มี
ไว้กบั บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายและ
ข้อกําหนดดังกล่าว
4. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่ วยงานเกี่ ยวข้องอื่ นๆ ที่ กาํ หนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
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เอกสารแนบ 6
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรื อ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริ ษทั ดําเนิ นการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ ไป ซึ่ งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมทั้งรายการที่ มีสาระสําคัญได้รับการ
เปิ ดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่หรื อมูลค่าสู ง ๆ
ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯตามหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่ได้พิจารณานั้น บริ ษทั ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
5. ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั บริ ษทั
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในปี 2564 ซึ่งได้ให้บริ การสอบบัญชีเป็ นปี 2 และเห็นว่าผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ที่ น่ าพอใจ มี ความเป็ นอิ ส ระเพี ยงพอ และอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญ ชี งบการเงิ น ประจําปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสของบริ ษทั และงบการเงินรวม เป็ นจํานวนเงินรวม 1,950,000.- บาท
6. ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ทําให้เชื่อได้วา่ บริ ษทั มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความ
เป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่ วมมือทั้งจากผูบ้ ริ หาร พนักงานและ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
..................................................................
(นายสมควร มูสิกอินทร์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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