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ข้ อมูลจาเพาะของบริษทั / CORPARATE PROFILE
ชื่อบริษัท

:

ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

Company Name

:

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการในประเทศไทยและดาเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เล่นเกมส์ธุรกิจ
ให้บริ การเกมส์ออนไลน์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบริ การ
ทางการตลาดและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

Business Description

:

Company and subsidiary operate local business and operate
main business of manufacturing and distributing gaming
equipment, online game service, real estate business, and
marketing, advertising, and public relations service business

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
Head Office

:
:

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

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration

:
:

0107548000587
0107548000587

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนั่ เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0-2205-8222 โทรสาร 0-2634-3339

AUDITORS

:

Grant Thornton Limited
87/1 18th Floor Capital Tower , All Seasons Place, Wireless Road
Lumpini Pathumwan Bangkok 10330
Tel. 0-2205-8222 Fax. 0-2634-3339

นายทะเบียน

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
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SHARE REGISTRARS

:

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

จัดตั้ง
INCORPORATE

:
:

7 มกราคม 2535
January 7, 1992

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
SET LISING

:
:

8 ธันวาคม 2548
December 8, 2005

ทุนจดทะเบียน
Authorized Capital

:
:

1,149,760,250.00 บาท
1,149,760,250.00 baht

ทุนเรียกชาระแล้ ว
Paid-up Share Capital

:
:

585,496,058.00
585,496,058.00

GREEN
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
2556

(หน่วย : ล้านบาท)
2557
2558

ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

89.60
(24.41)
(99.58)
397.98
25.92
372.07
1,275.00
397.41

51.43
(0.35)
(82.38)
303.72
12.98
290.74
1,275.00
398.46

40.50
(2.32)
(113.45)
761.84
66.08
695.75
1,149.76
585.49

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวม (%)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

-111.14%
-29.55%
-27.53%
58.56
51.14
0.07

-160.17%
-24.86%
-23.48%
31.72
92.92
0.07

-280.11%
- 23.00%
- 21.29%
- 547.63
142.53
0.09

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

GREEN

(0.27)
1.00
0.94

(0.15)
1.00
0.73

(0.25)
1.00
1.19
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สารจากประธานกรรมการ
เศรษฐกิจในรอบปี 2558 ที่ผา่ นมายังคงเติบโตในระดับต่า เนื่ องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศจีน สาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ การเติบโตของภาคอสังหาริ มทรัพย์ ยังคง
ชะลอตัวจากอุปทานส่วนเกินที่สะสมมาจากช่วงปี ก่อนหน้านี้ บริ ษทั ยังคงตั้งใจ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้มีคุณภาพและบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
อย่างต่อเนื่ อง ด้วยบุ คลากรที่ มีป ระสบการณ์ และปฎิ บัติหน้าที่ ด้วยความทุ่ มเท ปฎิ บัติห น้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
มีคุณธรรม ตามหลักการบรรษัทธรรมาภิบาล (Good Government) จะทาให้บริ ษทั สามารถเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน
ในปี 2559 บริ ษ ัท ได้ดาเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อบริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษ ัท
กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) เมื่ อ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 และได้เข้า บริ หารบริ ษ ัท โอริ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากัด
อย่างเบ็ดเสร็ จ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และรับรู ้รายได้จากการจาหน่ ายห้องชุดคอนโดมิเนี ยมออริ จินส์ บางมด-พระราม 2
ในไตรมาสแรกของปี 2559 อันจะมีผลทาให้บริ ษทั บริ หารโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะ
สนับสนุนให้บริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็ นธุรกิจที่มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ส่ วนการพัฒนาโครงการตักสิ ลา ได้มีการปรับปรุ งและตกแต่ง (Renovate) ใกล้เสร็ จแล้วสมบูรณ์ บริ ษทั จึงได้ประสานงานเป็ น
พันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคราม และสหรกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อส่งเสริ มการจาหน่าย
ห้องชุดในโครงการตักสิ ลา ซึ่งคาดว่าจะทาให้การจาหน่ายห้องชุดโครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยเร็ ว อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบาย
ชัดเจนที่ จะเป็ น ผูล้ งทุนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็ วสู ง กรุ งเทพ – นครราชสี มา โดยจะเริ่ มดาเนิ นการในเดื อนกรกฎาคม
2559 ท าให้การเดิ นทางสู่ ภาคอี สานสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และประหยัด อันเป็ นปั จจัยกระตุน้ เศรษฐกิ จภาคอี สานให้
เจริ ญเติบโตและขยายตัวเป็ นวงกว้าง จึงส่งผลดีต่อโครงการตักสิ ลา
ส่ วนธุ รกิ จพลังงานทางเลื อก บริ ษทั ได้ป รึ กษาหารื อกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเข้าดาเนิ นธุ รกิ จพลังงาน
ทางเลือก เป็ นการเพิ่มรายได้และเสริ มความมัน่ คงยัง่ ยืนให้แก่บริ ษทั เนื่ องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพและความเจริ ญเติบโตค่อนข้างสู ง ซึ่ งตามข้อมูลมีการผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบเท่าตัวเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ ว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราส่ วนที่ กา้ วหน้า ประกอบกับ
รัฐบาลได้มีน โนบายส่ งเสริ มและสนับสนุ น ในเรื่ องพลังงานทดแทน ทั้งนี้ เพื่อความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศใน
อนาคต
สุ ดท้ายนี้ บริ ษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ่ วมทุน ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ทุกท่าน
ที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนการดาเนิ นการของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้บริ ษทั ดาเนิ นงานด้วยหลัก
จรรยาบรรณและบรรษัทธรรมาภิ บาลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน และพัฒนาขีดความสามารถของบริ ษทั ให้
เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานกรรมการ

GREEN
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือ กลยุทธ์ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท


วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิ จพลังงานทางเลือกที่ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ”





พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีอตั ราการเติบโต
2. มุ่งมัน่ สร้างองค์กรสู่ความเป็ นมืออาชีพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสังหาริ มทรัพย์
ที่มีรายได้จากทรัพย์สิน (Income property) เช่น ธุรกิจอพาร์ ทเมนท์ / Service Apartment / โรงแรมที่มีกระแสรายได้
รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
3. มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
4. มุ่ ง มั่น สร้ างองค์ก รสู่ ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่ อ สร้ างกระแสรายได้
ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
5. ดาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคมเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร เป็ น 1 ใน 10 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเน้นคุณภาพ
และเน้นกระแสรายได้สู่องค์กรอย่างยัง่ ยืน



เป้ าหมาย

เป็ นผู ้น าในการพัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ต่ า งๆ และสร้ า งองค์ ก รสู่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green &
Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จจากการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สันทนาการ ได้แก่ เครื่ องเล่นปาเป้ า
อิ เลคทรอนิ กส์ โต๊ะ พูล โต๊ะฟุ ต บอล และโต๊ะ ไฟร์ บ อล ซึ่ งเป็ นสิ น ค้าที่ ได้รั บ ความนิ ย มของตลาดน้อ ยลงมาสู่ ธุ รกิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยเพื่อจาหน่ายประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียมเพื่อที่อยูอ่ าศัยโดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดที่ เป็ นศูนย์กลางการศึ กษา เพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชี พในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการลดความ
เสี่ ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกาไร รวมถึงเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงยึดนโยบายแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ อีกทั้งสร้างองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานสะอาด
Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
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กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท

มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท บ้านและคอนโดมิเนี ยมในต่างจังหวัดที่ เป็ นศูนย์กลางทางด้านการศึ กษา
เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่ ง ที่มีการพัฒนาอาคารเรี ยนเพื่อขยายสาขาในอนาคต รองรับกระแสการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ที่ มองเห็ นว่าภาคอีสานเป็ นพื้นที่ หนึ่ งที่ จะเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต และมี แนวโน้มที่จะเกิดการลงทุนของภาครัฐ ในเรื่ องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งการขยาย
เส้นทางรถไฟใหม่ การปรับเส้นทางรถไฟเดิมเป็ นแบบทางคู่ และมอเตอร์เวย์
ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ เช่ น พัฒ นาธุ รกิ จเพื่อการขาย / ธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ / Service
Apartment / โรงแรมในจังหวัดหัวเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวเป็ นหลัก
 แผนงานในอนาคตเพือ่ การขยายธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากบริ ษทั กรี น รี ซอร์ส เซส จากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารชุด
ใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดังนี้
ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ (เดิ ม) โครงการร็ อคเซี ย ซึ่ งกาลังพัฒ นาโครงการ และมี การรับรู ้รายได้บางส่ วนเมื่ อไตรมาสที่ 4 ของ
งบการเงินรวมประจาปี 2558
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (ใหม่) โครงการ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จานวน 371 ห้องชุด คาดการณ์วา่ จะโอนอาคารชุด
ให้กบั ลูกค้าได้พร้อมรับรู ้รายได้ช่วง ไตรมาส 1 ของปี 2559
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงิน อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการ
ต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ธุรกิจพลังงาน
ผูบ้ ริ หารมีความเห็ นว่า ธุรกิ จพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR, พลังงานลม, พลังงานน้ า เป็ น
ต้น ซึ่ งคาดการณ์วา่ ในอนาคตน้ ามันกาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าว
น่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น และมีความพยายามทาให้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึ้นตามไปด้วย เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น และขยายฐานธุรกิจให้สามารถมีศกั ยภาพในการแข่งขันของธุรกิจใน
อนาคตได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้จดั ตั้ง บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ขึ้น เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจภายในอนาคต
ธุรกิจอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษ ัท และที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อยู่ระหว่างการศึ ก ษาโครงการต่างๆ ที่ จะท าให้บ ริ ษ ัท ได้รั บ ประโยชน์ แ ละ
ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อจากบริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) ) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไมด้า อุตสาหกรรม จากัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตดอกลาโพง
และตูล้ าโพงสาหรับเครื่ องเสี ยงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ที่ทาจากไม้ตามคาสั่งซื้ อของผูป้ ระกอบการในประเทศเป็ น
หลัก ทั้งนี้ กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยน
เป็ น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2.50 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ในปี 2545 บริ ษ ัทได้ขยายการด าเนิ น ธุ รกิ จไปสู่ ก ารเป็ นฐานการผลิ ต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”)
ส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระเภทเครื่ องเล่ น สัน ทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่ มี ก ารใช้ชิ้ น ส่ วนที่ ท าจากไม้เป็ น
ส่วนประกอบ เช่น เครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer Table)
เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ตวั แทนจาหน่ายสิ นค้า
(Distributor) ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า (Agent) และผูป้ ระกอบการ (Operator) ของลูกค้าอีกทอดหนึ่งภายใต้ตราสิ นค้าของตนเอง
ในเดือนธันวาคม ปี 2547 บริ ษทั ตกลงร่ วมทุนกับ MMC โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท เป็ น 240 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 21 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทยจานวน 12.6 ล้าน
หุน้ และ MMC จานวน 8.4 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท และได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่ม
ทาให้บริ ษทั มีทุนชาระแล้ว ณ วันสิ้ นปี 2547 เป็ นจานวน 82.50 ล้านบาท หลังจากนั้น บริ ษทั ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจานวน 40
ล้านบาท จากเดิม 240 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ทา
ให้ผถู ้ ือหุ ้นฝ่ ายไทย และ MMC ถือหุ ้นเป็ นจานวน 13 ล้านหุ ้น และ 7 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจด
ทะเบี ยนชาระแล้วจานวน 200 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายไทย และ MMCได้ตกลงร่ วมกันที่ จะนาหุ ้นจานวน 44.57
ล้านหุ ้น และจานวน 24 ล้านหุ ้น ตามลาดับ รวมเป็ น 68.57 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญชี Lock up กับ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของทุนชาระแล้ว (240 ล้านหุ ้น) ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมทุน
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการขายหุ ้นของตนออกจากบัญชี Lock up จะต้องได้รับความยินยอมจากผูร้ ่ วมทุนทั้งสองฝ่ าย และตกลงที่จะ
รักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นตลอดระยะเวลาของการร่ วมทุนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละฝ่ ายให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว (240
ล้านบาท)
ในช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2548 บริ ษ ัทได้นาเงิ น ที่ ได้จากการเพิ่ มทุ น จานวน 170 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น ไปซื้ อที่ ดิ น
ประมาณ 4 ไร่ เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั โรงงาน และซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 17 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างในส่ วนการขยายโรงงาน และ
คลังสิ น ค้าจากบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้ทาสัญ ญาซื้ อตราสิ น ค้า “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่อ ท าให้
บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจาหน่ายเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ตราสิ นค้าดังกล่าวได้ทวั่ โลก ยกเว้น ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซี ย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พื้นที่ที่บริ ษทั
ได้รับสิ ทธิ ในการผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ตราสิ นค้า “Medalist” จะ
รวมเรี ยกว่า “Territory” ส่วนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งยังคงเป็ นสิ ทธิของ MMC ได้แก่ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซีย ประเทศ
จีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรี ยกว่า “Non-Territory”) ซึ่งทาให้บริ ษทั สามารถจาหน่าย
สิ นค้าได้ในราคาที่ สูงขึ้น และมีกาไรต่อหน่วยสู งขึ้น เนื่ องจากจาหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ตอ้ งขายผ่าน MMC ดังเช่นใน
อดีต
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาสัญญาสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยกาหนดให้ MMC
ช่วยทาการส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางจาหน่ายเชิ งรุ กสาหรับเครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ ยวข้องใน
พื้นที่ Territory เช่น การส่ งมอบรายชื่อ สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ของลูกค้าให้กบั บริ ษทั
การประสานงาน
ให้บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ใน Territory เป็ นต้น ซึ่ งทาให้บริ ษทั ได้ประโยชน์จาก
การเรี ยนรู ้ดา้ นการตลาด และช่วยเสริ มความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 มีมติให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้นจาก 10 บาท เป็ น 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ นจานวน 250 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญใหม่จานวน 50 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจานวน 40 ล้านหุน้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กบั กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั จานวน 10 ล้านหุ ้น และมีมติให้นาหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด จานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ116.66
บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
ในระหว่างปี 2549 - 2550 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีผลทาให้ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น 250
ล้านบาท
ในปี 2550 บริ ษทั MMC ได้มอบสิ ทธิ การขายในส่ วนของประเทศรัสเซี ย ประเทศจี น และประเทศอินเดี ย ให้กบั ทาง
บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดังกล่าว โดย MMC สัญญาว่าจะไม่ประกอบธุรกิ จที่
แข่งขันกันในพื้นที่ดงั กล่าว
ในปี 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 375 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (MME-W1)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 250 ล้านบาท
ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนบริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จากัด ไปเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในปี 2552 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริ การรับเขียน จัดทา ออกแบบ และพัฒนา
เว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริ การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตสายโทรศัพท์ เกมส์
ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2553 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 4.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิด
เป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ในปี 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 375 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหุ ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสารอง
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญรุ่ นที่ 1 (MME-W1)
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 6.00 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอก
สถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.20 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
2.50 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 0.30 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการผลิตข้อมูลนิ่ งเสี ยง ข้อความ
ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่ อสารทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2555 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด เนื่ องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ อง การบุกรุ กที่
สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าโอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน
จึงมีมติให้บนั ทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ในปี 2556 ช่วงเดือนเมษายน บริ ษทั ฯได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,025 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รวมเป็ น 1,275 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน
1,025 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ในหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รับรองการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวน 100 ล้านหุน้
2. รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 ( MME-W2) จานวน 175 ล้านหุน้
3. รองรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 500 ล้านหุน้
4. รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 3 ( MME-W3) จานวน 250 ล้านหุน้
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้มีการลงทุ นในธุ รกิ จด้านอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “The Impress” มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเดิมที่ผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เช่น ตูป้ าเป้ าอิเล็คทรอนิคส์ โต๊ะพลู ฯลฯ
ในปี 2556 บริ ษทั ได้พิจารณาจาหน่ าย บริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจานวน มูลค่า 1.2
ล้านบาท เนื่ องจากเห็นว่าในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ดังกล่าวยังไม่มีการดาเนิ นงานใดๆและ ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริ ษทั ฯได้มีการ
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 17.8 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิ จและปั ญหาจากการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ของบริ ษทั ดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด และบริ ษทั ฯมีการลงทุนในธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเครื่ องเล่นสันทนาการ ซึ่ง บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ต้องอาศัยการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่
ไปกับสิ นค้าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน
17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ระหว่าง ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุน้ ร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ
การเปลี่ ยนแปลงที่ ต้ งั ส านักงานใหญ่ ข องบริ ษ ัท พร้ อ มการเปลี่ ยนแปลงชื่ อ และตราประทับ บริ ษ ัท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน) เพื่อให้เหมาะสม
กับธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทารายการซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่า ในเขตจังหวัด มหาสารคาม(หลัง
รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาร) จานวน 2 แปลง รวมพื้นที่ท้ งั หมด 17 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากับ 152,000,000 บาท (หนึ่ ง
ร้อยห้าสิ บสองล้านบาทถ้วน) ซึ่ งมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โดยคานวณจากงบการเงินรวมของ
บริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่ งผูบ้ ริ หารมีความเห็ นว่าเพื่อนาที่ ดินดังกล่าวไปพัฒนาธุ รกิ จด้านอสังหาริ มทรั พย์ และ
ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าแนวโน้มความเจริ ญของจังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ อีกทั้งการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล จะทาให้มหาสารคาม มีความเจริ ญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวเมื่อมีการเปิ ดการค้าเสรี
(AEC)
ในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริ ษทั ฯได้พิจารณาจาหน่ ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดิ อิมเพลส ตั้งอยู่ ณ
ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม จาหน่ ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ด้วยมูลค่าสิ่ งตอบแทน 144,280,000 บาท (หนึ่ งร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสอง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งมีราคาประเมินอยูท่ ี่ มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้า
สิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) สาเหตุในการจาหน่ายโครงการดังกล่าวต่ากว่าราคาประเมินเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความต้องการจะนาเงิน
ลงทุนในโครงการอื่นๆของบริ ษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหน้า การขายช้ากว่าที่คาดการณ์ และต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก
ทางบริ ษทั พิจารณาแล้วให้ดาเนินการขายโครงการออกในราคาที่สมเหตุสมผลเป็ นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
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ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อขอมติผถู ้ ือ
หุ ้นร่ วมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ดาเนินงาน ฯลฯ โดยผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิตามวาระต่างๆที่ ได้ขอร่ วมพิจารณา
บริ ษทั ฯ ได้จดั งาน Grand Opening โครงการตักสิ ลา ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่ งได้รับการ
ตอบรับที่ดี สรุ ปการเปิ ดจองโครงการตักสิ ลามีท้ งั หมด 300 ห้องชุด จานวนห้องที่จอง ณ วันเปิ ดตัวโครงการ 101 ห้องชุด เหลือ
199 ห้องชุด (ที่ยงั ไม่มีการจอง)
ช่วงปลายปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณายกเลิกการซื้ อที่ดินจานวน 2 แปลงซึ่ งบริ ษทั ได้มีการวางมัดจาในปี 2556 เนื่ อง
ด้วยบริ ษทั ฯ ยัง มี การลงทุ นอย่างต่อเนื่ องในโครงการตักสิ ลาคอนโดมิ เนี ยม ที่ มีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท (สองร้อย
สามสิ บล้านบาทถ้วน) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างพัฒนาและมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับในปั จจุบนั สภาพ
เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอตัวและมีความผันผวน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการรับโอนที่ดิน
ทั้ง 2 แปลงดังกล่าวได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นี้ บริ ษทั ฯ จะถูกริ บมัดจาเป็ นจานวน 56,000,000 บาท (ห้าสิ บหกล้านบาท
ถ้วน) ดังนั้นเพื่อมิให้บริ ษทั ฯ ต้องรับภาระทางการเงินจากการที่บริ ษทั ฯ จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมจานวนมากในการรับโอนที่ดิน
และเพื่อมิ ให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญ เสี ยเงิ น มัดจา ในที่ ดินดังกล่าวการโอนขายสิ ทธิ ในเงิ นมัดจา ให้แก่ บุคคลอื่ นจึ งเป็ นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด บริ ษทั จึงได้มีการพิจารณาโอนขายสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผอู ้ ื่น
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
ในต้นปี 2556 ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เริ่ มมีความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เนื่ องมาจากสภาวะเศรษฐกิ จ และความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิ ยมในปั จจุบัน
ผู ้บ ริ ห ารจึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ใ นการลงทุ น ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยเล็ ง เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์กาลังอยูใ่ นกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่ งยังสามารถขยายการ
ลงทุนได้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้เริ่ มต้นการลงทุ นในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ โครงการร็ อคเซี ย เป็ นคอนโดมีเนี ยม ใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 211 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจ ด้านอสังหาริ มทรัพย์
แทนธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ แต่ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็ นธุรกิจใหม่ บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความ
เสี่ ยง ดังนี้
1. ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์ ความชานาญ ในธุรกิ จนี้ รวมถึง
ยังไม่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าเป้ าหมาย เนื่องจากบริ ษทั ยังไม่มีชื่อเสี ยงในกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสู ง เริ่ มตั้งแต่การลงทุนซื้ อที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง และการขาย กิจกรรม
ต่าง ๆ ล้วนต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากจนกว่าบริ ษทั จะได้รับชาระเงินส่วนใหญ่ของมูลค่าขายในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
3. การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ค่อนข้างสูง
4. การรับรู ้รายได้ เนื่ องจากธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์มีเงื่อนไขของระยะเวลาการลงทุนในระยะแรกของ
การดาเนิ นธุ รกิ จทาให้บริ ษทั ยังไม่มีการรับรู ้รายได้จากธุ รกิ จดังกล่าวซึ่ งจะส่ งผลกระทบในด้านความ
น่าเชื่อถือของนักลงทุน
5. ความไม่ต่อเนื่องของรายได้ ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนค่อนข้างจะช้ากว่าธุรกิจเดิม
โดยปกติบริ ษทั จะมีรายได้ต่อเมื่อก่อสร้างสามารถก่อสร้างแล้วเสร็ จได้ตามกาหนด หากโครงการมีความ
ล่าช้า อาจจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ได้เนื่ องจากการรับรู ้รายได้จะต้องขึ้นอยูก่ บั
การก่อสร้างที่เป็ นไปตามกาหนดการ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีมาตราการรองรับความเสี่ ยง ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ผู ้ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นผู ้จัด การโครงการ (Project Manager) หรื อ วิ ศ วกรผู ้ค วบคุ ม โครงการ (Project
Engineer) ซึ่ งต้องรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษทั ไม่มีบุคลากรดังกล่าวอาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมี นโยบายในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากร ที่ มีความรู ้ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิ บตั ิงาน และพัฒนาโครงการและบริ การที่ มีคุณค่า เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
แท้จริ ง อันจะนาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ที่ มีต่อแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) และความสาเร็ จทางธุ รกิ จ
ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนิ นการจัดสรรเงิ น ลงทุ นในการดาเนิ นการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน
รวมทั้งไม่มีนโยบายในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อลดปั ญหาภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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3. มีนโยบายในการพัฒนาโครงการที่ บริ ษทั มีประสบการณ์ มีความชานาญ และเป็ นที่ ยอมรับของ กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายเป็ นอันดับแรก ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ การสารวจวิเคราะห์โครงการของผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน
และการประเมินศักยภาพของทาเลในด้านต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถพัฒนาโครงการและบริ การ
นาไปสู่ความสาเร็ จของธุรกิจต่อไป
4. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานก่อสร้างให้งานมีคุณภาพยิง่ ขึ้น และแล้วเสร็ จทันตามกาหนดเพื่อให้
พร้อมส่ งมอบและเป็ นที่พอใจของลูกค้าเจ้าของงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ นงบประมาณ
ควบคู่กนั ไป รวมทั้งมีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆเพื่อให้การรับรู ้รายได้ของธุรกิจเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ คงแก่บริ ษทั
3.2 ความเสี่ยงจากการให้ บริษัทย่ อยกู้ยมื ระยะสั้น
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้มีการอนุ มตั ิวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นให้กบั บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 13.7 ล้าน
บาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้กบั ธุรกิจ และโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออนไลน์ของบริ ษทั ย่อย และในปี 2556 บริ ษทั ได้มี
การอนุ มตั ิวงเงินกูร้ ะยะสั้นให้กบั บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด จานวน 35 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนในการดาเนิ นงาน โดย บริ ษทั บูสท์
พลัส จากัด มีการเซ็นต์สัญญากับบริ ษทั หนึ่ งในประเทศเกาหลีเพื่อร่ วมกันจัดการแสดงของศิ ลปิ นเกาหลี ในช่วงเดื อน ตุลาคม
ปี 2556 แต่เนื่ องจากสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนั้นทาให้ตอ้ งเลื่อนการจัดงานตามแผนงานดังกล่าวออกไป ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
บูสท์ พลัส จากัด กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าว คาดว่าจะสาเร็ จได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่ องจากบริ ษทั มี
บุคลากรที่มีความสามารถในการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ การส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้า
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อกาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการ
ชาระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ บริ ษทั ตามกาหนด บริ ษทั จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อย
3.4 ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ
บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรื อการตีความ หรื อข้อบังคับทาง
กฎหมาย บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสัง่ ให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง ซึ่งทา
ให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบเป็ นความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสูง
บริ ษทั จึงมีการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะทางานจากหลากหลายหน่ วยงาน ที่ มีความสามารถเพื่อ
รับผิดชอบ ในการจัดเตรี ยมข้อมูลสาคัญ สาหรับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
3.5 ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริ ษทั กาหนดไว้ ก็อาจส่ งผลกระทบ
ต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มี น โยบายที่ จะลดความเสี่ ยงนี้ ด้วยการระดมทุ นด้วยการเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน เพราะบริ ษ ัทไม่ มี
นโยบายในการกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น เพื่ อเป็ นการลดปั ญ หาภาระหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ประกอบกับ บริ ษทั เป็ นบริ ษ ัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทาให้บริ ษทั มีความน่าเชื่อถือและมีความมัน่ คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ล้วนแต่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จึงเชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั จะสามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
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3.6 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
ในสภาวะที่เศรษฐกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่ อง บุคลากร ผูร้ ับเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดด้านธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างมาก จึ งทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากร ผูร้ ับเหมา
และแรงงานดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้ตามคุณภาพ
ระยะเวลา และต้นทุนที่กาหนดไว้ ซึ่งเหตุน้ ีเองที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ได้ในบางช่วงเวลา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ ดว้ ยการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถและความ
ชานาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูร้ ับเหมาและแรงงาน ผูอ้ อกแบบ วิศวกรที่ปรึ กษา วิศวกร ผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความชานาญที่
จะสามารถดาเนิ นงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน แล้วเสร็ จทันเวลา และอยูใ่ นระดับราคาที่แข่งขันใน
ท้องตลาดได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี ผูจ้ ดั การโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้ วบคุมงานก่ อสร้าง เข้าไปตรวจและ
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูร้ ับเหมาและแรงงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูร้ ับเหมาและแรงงานด้วยการคัดเลือกผูร้ ับเหมาและแรงงานที่มีประสบการณ์การทางานร่ วมกันกับบริ ษทั มาอย่างยาวนาน
ซึ่งทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจได้วา่ ผูร้ ับเหมาและแรงงานเหล่านี้จะไม่ทิ้งงาน ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าว
3.7 ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ในช่วงปี ที่ผ่านมา ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการก่อสร้าง
ของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็ นเหตุผลทาให้ราคาวัสดุก่อสร้างหลายรายการมีการ
ปรับราคาสู งขึ้น ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในการประมาณการต้นทุนและการกาหนดราคา
เพราะธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนหลักที่สาคัญของการพัฒนาโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปั จจัยเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษทั ในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มี นโยบายที่ จะลดความเสี่ ยงนี้ ดว้ ยการ จัดซื้ อจัดจ้างและสรรหาวัสดุที่ มีคุณภาพ จากแหล่งผูผ้ ลิ ต
โดยตรง และได้นาระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่ งเป็ น
เทคนิ คที่ ทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐาน และบริ ษทั จะมีการกาหนดมูลค่า
งานตามสัญญาไว้เป็ นจานวนเงินที่แน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุ รู ปแบบ ปริ มาณ ขนาด และลักษณะของผลงานไว้อย่าง
ชัดเจน (BOQ) ทาให้สามารถลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างลงได้
3.8 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษ ัทอสังหาริ มทรัพ ย์ มักจะถูกผลกระทบจากกการเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่ งทาให้
เกิดผลกระทบรุ นแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้น ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ทาการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
3.9 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ อนั เกิดมาจากที่ลูกหนี้ไม่สามารถในการ
ชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมิ น บนพื้ นฐานจาก ความไม่แน่ นอนในการรับ ชาระหนี้ และดุ ลยพินิ จของ
ผูบ้ ริ หาร
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ทางบริ ษทั จะมีการจัดทาสัญญาที่รัดกุม ในกรณี ที่เป็ นลูกหนี้ ทางการค้า ในกรณี ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญา ทางบริ ษทั ก็จะ
เร่ งดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายที่จะตามมา
3.10 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่
เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงิน
ให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้ สญ
ั ญา
เช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ มีการปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
3.12 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศเนื่ องจากมี ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั มิได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
การจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อ หุ ้น และเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยอื่ น และเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น ที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกูเ้ พื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ชื่อบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการในประเทศไทยและดาเนินธุรกิจหลัก
ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ผลิตและธุรกิจบริ การทางการตลาดและการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

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

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000587

Home Page

:

http://www.greenresources.co.th

โทรศัพท์

:

0-2504-5235-41

โทรสาร

:

0-2504-5243 , 0-2504-5245

ทุนจดทะเบียน

:

1,149,760,250

บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

585,496,058

บาท
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5. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
วันที่ 30 เมษายน 2556 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุน บริ ษทั ฯ ขึ้นอีก 1,025,000,000
บาท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเป็ น 1,275,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,275,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2556 มีการออกจาหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาทให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ ้นเดิ ม : 1 หุ ้นใหม่ ทาให้ทุนจดทะเบี ยนที่ ชาระแล้วของบริ ษทั เพิ่มเป็ น
350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 350,000,0000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่อวัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
ACD-W2 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งแรก มีผใู ้ ช้สิทธิ 19 คน และ 1 บริ ษทั จากัด จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 13,210,050 หน่ วย
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญจานวน 13,210,050 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้น
จาก 350,000,000 บาท เป็ น 363,210,050 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-W2 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 161,749,282 หน่วย
ในระหว่างเดื อน พฤษภาคมถึ งเดื อ นธัน วาคม 2556 บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯให้ แ ก่
นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่ งเป็ นบุคคลในวงจากัด จานวน 34,200,000 หุ ้น ราคา
เสนอขายหุน้ ละ 1.65 บาท มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเพิ่มเป็ น 397,410,050 บาท คงเหลือหุ ้น
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นักลงทุนฯจานวน 465,800,000 หุ ้น บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนจานวนทั้งสิ้ น 1,275,000,000 บาท และทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 397,410,050 บาท
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ACD-W2 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 มีผูใ้ ช้สิทธิ 7 คน และ 1 บริ ษทั จากัด จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 1,050,200 หน่ วย
เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,050,200 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้น
จาก 350,000,000 บาท เป็ น 398,460,250 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-W2 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มี ทุ นจดทะเบี ยนจานวนทั้งสิ้ น 1,275,000,000 บาท และทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ว
จานวน 398,460,250 บาท
จากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้รับมติจากผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน
698,700,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บ
สามล้านสี่ แ สนหกหมื่ น สองร้ อ ยห้ าสิ บ บาทถ้วน) จากเดิ ม 576,300,000 (ห้ าร้ อ ยเจ็ ด สิ บ หกล้านสามแสนบาทถ้ว น) เป็ น
1,149,760,250 บาท (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่ นสองร้ อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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(1)

รองรั บการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Right Offering)จานวน 199,230,125 หุ ้น สัดส่ วน 2 : 1
ราคาขายหุน้ ละ 3 บาท

(2)

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

(3)

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

(4)

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

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนหุ ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดจานวน 568,460,250 หุน้ โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 170 ล้านหุน้ และเสนอออกหุ ้นเพิ่มทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจานวน
398,460,250 หุน้ โดยจัดสรรหุ ้นเพิม่ ทุนแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RO) จานวน 199,230,125 หุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (“ACD-W4”) จานวน 199,230,125 หุ ้น ซึ่ งตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของ
ACD-W2 ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ของ ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซึ่งระบุวา่ เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุ ้นสามัญที่คานวณได้ต่ากว่าร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” และข้อ 4 (ค) ซึ่ งระบุ ว่า เมื่ อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมและ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญหรื อใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ โดยที่ราคา
เฉลี่ ยต่อหุ ้น ของหุ ้นสามัญที่ จะออกใหม่เพื่ อรองรั บสิ ทธิ ดังกล่าวต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญ ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR/XW สาหรับกรณี ที่เป็ นการ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญแก่บุคคลทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด ตามแต่กรณี
เนื่องจากข้อกาหนดสิ ทธิได้ระบุวา่ บริ ษทั ฯ ต้องปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิในกรณี ที่เป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ(“ACD-W4”) โดยมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (“ACD-W4”) ที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR/XW
ซึ่งได้กาหนดให้เป็ นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 (ACD-W4) นามาใช้สิทธิ จานวน 50,100 หน่ วย เพื่อซื้ อหุ ้น
สามัญ จานวน 50,100 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 50,100 บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 จานวน 165,974,332 หน่วย ซึ่ งครบกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้ายวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 (ACD-W2) นามาใช้สิทธิจานวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อหุน้
สามัญ จานวน 20,961,276 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จานวน 144,428,067 หน่วย ซึ่งครบกาหนด
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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ระหว่าง 8-12 มิ ถุ นายน 2558 ได้เสนอขายหุ ้น เพิ่ มทุ น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม (Right Offering) จานวน 199,230,125 หุ ้น
ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวนหุน้
ที่ จ องทั้ง หมด 166,024,432 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.33% ของจ านวนหุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ท้ ัง หมด จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ ทั้ง หมด
498,073,296 หุน้ ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีทุนชาระแล้วคิดเป็ น 581,229,485 บาท
ในระหว่างปี 2558 - 2559 มี การใช้สิทธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ มี ผลทาให้ทุ น จดทะเบี ยนที่ ชาระแล้วเพิ่ มขึ้ นเป็ น
585,496,058 บาท
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี ทุ นจดทะเบี ยนจานวนทั้งสิ้ น 1,149,760,250 บาท และทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ว
จานวน 585,496,058 บาท
5.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มครอบครัวศิริพนิชสุ ธา
1. นาย สนัน่
ศิริพนิชสุธา
น.ส. อาภากร
ศิริพนิชสุธา
น.ส สุวรรณา
ศิริพนิชสุธา
รวมจานวนหุ้นของกลุ่มครอบครัวศิริพนิชสุธา
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
3. นาย พิสุทธิ์
วิริยะเมตตากุล
4. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
5. น.ส. พรทิพย์
วงศ์ศรี สุชน
6. นาง ภัทรภร
ลิมปนวงศ์แสน
7. นาย อรรถรัตน์
ลีลาภัทร์
8. นาย ณัฐวุฒ์ ิ
ล้อมสุข
9. นาย ชุน
เฉิ น
10. MEDALIST MARKETING CORPORATION
11. ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น
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จานวนหุ้น
38,300,000
54,000
9,190
38,363,190
22,823,800
19,235,000
15,052,511
14,227,200
12,417,800
11,464,450
10,029,400
9,959,800
8,000,000
423,922,907
585,496,058

สัดส่ วน(%)
6.541
0.009
0.002
6.552
3.898
3.285
2.571
2.430
2.121
1.958
1.713
1.701
1.366
72.406
100
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6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น
ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุ น้
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2550
โดยมีมติอนุ มตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2558 บริ ษทั ฯ ได้งดการจ่ายเงิ นปั นผล เนื่ องจากบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานขาดทุ น
สะสม ส่วนบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้กบั บริ ษทั แม่ในขณะนี้
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 = ประชุมทั้งหมด 24 ครั้ ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2.นายประทีป อนันตโชติ
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

4.นายวิจิตร คาภูมี

กรรมการ

5.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์
6.รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด
8.นางภวัญญา กฤตชาติ
9.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
10.Mr.Glen Lau Lian Seng
11.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
12.Mr.Ooi Boon Aun
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
14.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี 1
15.นายสิ น เอกวิศาล 2

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/2/57
แต่งตั้ง 13/2/57
แต่งตั้ง 5/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 27/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 29/1/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 5/2/58

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

24
24
24
24

24
24
22
2

24

0

24

3

24

2

24

21

แต่งตั้ง 13/2/58

24

19

แต่งตั้ง 27/2/58
แต่งตั้ง 10/4/58

24
24

1
6

แต่งตั้ง 30/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58
แต่งตั้ง 23/02/59
แต่งตั้ง 23/02/59

24
24
24
24

2
17
0
0

หมายเหตุ : กรณี ก รรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เข้าร่ ว ม สาเหตุ คื อ ติ ด ภารกิ จ ส าคัญ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ และบางท่ านอยู่
ต่างประเทศ
GREEN
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เมื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 แต่ ง ตั้ง กรรมการ ดัง นี้ นางสาวกรวรรณ ใจวัน ดี แทน นายสนั่ น ศิ ริ พ นิ ช สุ ธ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการ นายสิ น เอกวิศาล แทน นายชิ นภัทร วิสุทธิ แพทย์ ดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

7.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 7 ราย ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
1.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
2.นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต
3.นายสหัสธัส คงวุธ
4.นายคมสัน ธัมมรัคคิต
5.นาย คอลลิน ซิม ซิ เหว่ย
6.นางธนิดา อินทจักร์
7.นางสาวพร้อมศิริ กิจเสรี
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารงานทัว่ ไป
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจกองทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารการเงินและการบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

1. นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อม
แต่งตั้ง นายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตาแหน่ง รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
2. นางสาวสุ ภาพร สุ วรรณแสงชูโต ลาออกจากตาแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
และพ้นอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายสหั ส ธัส คงวุธ ลาออกจากต าแหน่ ง ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัด การ สายงานบริ ห ารงานทั่ว ไป เมื่ อ วัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559
4. นางสาวพร้อมศิริ กิจเสรี ลาออกจากตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 3 ราย ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
1.นายประทีป อนันตโชติ
2.นาย คอลลิน ซิม ซิ เหว่ย
3.นางธนิดา อินทจักร์

GREEN

ตาแหน่ ง
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจกองทุน
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารการเงินและ
การบัญชี
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โครงสร้ างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
ล ิ าร า ่าตอบ ทน

กรรมการตรว สอบ

่ ายตรว สอบ าย น

กรรมการบริหาร วาม
เสยง

กรรมการกากับดู ลกิ การ ล วาม
รับ ดิ อบต่ อสั ง ม

คณะกรรมการลงทุน

กรรมการบริหาร ล ปร านเ ้ าหน้ าทบริหาร
กรรมการ ู้ ัดการ
สานักเลขานุการ
สายงาน ุรกิ อสั งหาริมทรั ย

สายงาน ุรกิ การลงทุน

บริหาร ัดการ
กองทุน

ร ดมทุน

ด้ านพัฒนาธุรกิจ

สายงานบริหารงานทัว ป

สายงานบั

ล การเงิน

ด้ านบริหาร
อสั งหาริมทั ย

7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้มี มติ แต่งตั้งให้ นางสาวสรัญ รั ตน์ สี สัน ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปั จจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 โดยในปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการจ านวนไม่ เกิ น 3,000,000 บาทต่ อ ปี ในปี 2558
คณะกรรมการจึ งได้ ขอเพิ่ มค่ าตอบแทนเป็ นจานวนเงิ นไม่ เกิ น 5,000,000 บาท ต่ อปี (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ทั้ งนี ้ ค่ าตอบแทน
กรรมการดังกล่ าวไม่ รวมค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่ กรรมการได้ รับในฐานะที่ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
รายละเอียดค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

GREEN

ประธานกรรมการ

18,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18,000.00

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

15,000.00
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รายชื่อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
3. นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
4. นายวิจิตร คาภูมี
5. นายสมเกียรติ พิมลดานนท์
6. รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
7. พลเอก ไชยเดช บุญรอด
8. นางภวัญญา กฤตชาติ
9. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
10.Mr.Glen Lau Lian Seng
11.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
12.Mr.Ooi Boon Aun
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)
446,000
375,000
345,000
60,000
34,000
42,857.14
42,857.14
407,142.86
317,142.86
30,000
150,000
30,000
240,000
2,520,000

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของบริ ษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 19.02 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการได้รับสิ ท ธิ ในการเบิ กค่ารับ รอง และสามารถใช้บริ การต่างๆ ของบริ ษทั ได้ เช่ น การเบิ กค่าที่ พ กั ค่า
เดินทางเนื่องจากไปปฎิบตั ิงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้น เป็ นจานวนทั้งสิ้น 0.70 ล้านบาทต่อปี
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนโดยในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 1 ราย รวมทั้งสิ้ น
0.02 ล้านบาท
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7.5 บุคลากร
บริ ษ ัท มี พ นั ก งานทั้ง หมด 71 คน โดยในปี 2558 บริ ษ ัท ได้จ่ ายค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งาน จ านวนทั้ง สิ้ น
35,504,837.39 บาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลือค่าครองชี พ เงิ นโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ
เงิ น ประกัน สังคม เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษ ัท ย่อ ยได้จ่ายค่ าตอบแทนให้แ ก่ พ นัก งานในลัก ษณะเดี ยวกัน กับ บริ ษ ัท รวม
2,662,618.67 ล้านบาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2558
พ นั ก งาน ป ฏิ บั ติ ก าร /
บริ การ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
พนั ก งานในส านั ก งาน
ใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่ าต อบ แทน พ นั กงาน
(ล้ านบาท)

GREEN

บมจ.กรีน รีซอร์ สเซส
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558
4

บจ.เมดดาลิสท์ วิชั่น
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558
-

บจ.กรีน พลัส แอสเซท
1 ม.ค.-31 ธ.ค.2558
-

บจ.เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่
1 ม.ค.-31 ธ.ค.2558
-

11
56

-

3

1
4

71
35,504,837.39

-

3
422,668

5
2,239,950.67
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8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดี (Code of Best Practices) สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และเป็ นการเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใส ความมี
ประสิ ทธิภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ขึ้นในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
1.1. บริ ษทั จัดให้มีแนวทางในการดาเนิ นธุรกิจที่ชดั เจน โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างเท่าเทียมกัน
1.2. คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และผู ้ป ฏิ บั ติ ง านฝ่ ายต่ า งๆ จะท างานร่ ว มกัน อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี การบริ หารงานอย่างรอบครอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.3 ดาเนินงานให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา
และเท่าเทียมกันต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
1.4 ควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการดาเนินธุรกิจ
1.5 ยึดถื อ และปฏิ บัติห น้าที่ ด้วยการคานึ งถึ งจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
1.6 กาหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตรสาหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ ของการเป็ น
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2. สิทธิ และความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณี ตอ้ งจัด
ประชุมเพื่อขอมติจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุ ม และ
ข้อมูลประกอบการประชุ ม ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกาหนดสถานที่ และเวลาที่ ป ระชุ มให้
เหมาะสม และสะดวกในการที่ผถู ้ ือหุ ้นจะเข้าร่ วมประชุม และจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบผลการประชุมได้
3. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษทั จะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
คู่คา้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสาคัญของ
การร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้จะสร้างความมัง่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริ ษทั
มีฐานะการเงินที่มงั่ คง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งคนเข้าร่ วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึ กษาต่างๆ เข้า
ร่ วมประชุมด้วยตามกรณี ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายบริ ษทั
มหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด ตั้งแต่การส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และ
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ลงประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ที่ผถู ้ ือ
หุ ้น สามารถเดิ น ทางเข้าร่ วมประชุ ม ได้โดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุ ม และมี รายละเอี ยดข้อมูลส าคัญ
เกี่ ยวกับเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมตามความจาเป็ นต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่
ประชุ ม และในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามอย่า งเต็ม ที่
ตลอดเวลาที่ มีการประชุ ม และส าหรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ไม่ อาจเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษ ัท จะจัดให้ผูถ้ ื อ หุ ้น
สามารถมอบอานาจให้กบั กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ดาเนินการแทนได้
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริ ษทั และให้ผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั
บริ ษทั อย่างเต็มที่
6. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการจะพิ จารณาการทารายการระหว่างกัน กับบุ คคลที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่ งใสในการทางาน
อีกทั้งจะนาข้อมูลที่ จาเป็ นเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายงานประจาปี และแบบ 56-1 อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ ในการพิ จารณาการท ารายการระหว่างกัน บริ ษ ัท จะกาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ ห าร
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย
เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
และผู ้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ัท จัด ท าข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม
ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่า
การให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริ มความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
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8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 13 ท่าน
8.1 ช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2.นายประทีป อนันตโชติ
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
4.นายวิจิตร คาภูมี

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

5.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

6.รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8.นางภวัญญา กฤตชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันทีก่ รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/2/57
แต่งตั้ง 13/2/57
แต่งตั้ง 5/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 27/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 29/1/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 5/2/58

9.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 13/2/58

10.Mr.Glen Lau Lian Seng
11.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
12.Mr.Ooi Boon Aun
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

แต่งตั้ง 27/2/58
แต่งตั้ง 10/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ดัง นั้ น บริ ษ ัท มี ก รรมการอิ ส ระ และกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นผู ้บ ริ ห ารคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60 ของคณะกรรมการ
โดยกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งถือว่าสามารถถ่วงดุลอานาจในการบริ หารของบริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที่ และโปร่ งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกๆ ฝ่ าย
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9. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่เนื่ องจากทั้งสองท่านเป็ นตัวแทนจาก
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ต้อง
กาหนดให้ตอ้ งผ่านการเห็ นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่ งถือว่ามีความ
เป็ นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็ นในเรื่ องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี
10. ค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี บริ ษทั จะขออนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยจะ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่ งใส และอยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน และอยูใ่ นระดับที่ จูงใจพอที่ จะดูแลและรักษากรรมการที่ มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ โดยจะคานึ งถึง
หน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ กรรมการต้องรั บผิดชอบ สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากผลการ
ดาเนิ น งานของผูบ้ ริ ห ารแต่ ละบุ ค คลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริ ษ ัท เป็ นส าคัญ ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจานวนค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามแบบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 บริ ษทั มีกรรมการจานวน 13 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้ น 24 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง 11/2/57
2.นายประทีป อนันตโชติ
รองประธานกรรมการ
แต่งตั้ง 13/2/57
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
กรรมการผูจ้ ดั การ
แต่งตั้ง 5/2/58
4.นายวิจิตร คาภูมี
กรรมการ
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 27/2/58
5.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 29/1/58
6.รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
กรรมการอิ สระและกรรมการ แต่งตั้ง 21/7/57
ตรวจสอบ
ลาออก 13/2/58
7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด
กรรมการอิ สระและกรรมการ แต่งตั้ง 21/7/57
ตรวจสอบ
ลาออก 13/2/58
รายชื่อกรรมการ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

24

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าร่ วม
ประชุม
21

กรรมการอิ สระและกรรมการ แต่งตั้ง 13/2/58
ตรวจสอบ

24

19

กรรมการ
กรรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

แต่งตั้ง 27/2/58
แต่งตั้ง 10/4/58

24
24

1
6

แต่งตั้ง 30/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58

24
24

2
17

8.นางภวัญญา กฤตชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
10.Mr.Glen Lau Lian Seng
11.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
12.Mr.Ooi Boon Aun
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 5/2/58

จานวนครั้ง
การประชุม

บริ ษทั มีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่ งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลา
พิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
พร้ อ มทั้งบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยมี ก ารจัด เก็ บ ไว้อ ย่างถู ก ต้อ งครบถ้วนสามารถ
ตรวจสอบได้
12. คณะอนุกรรมการ
ที่ ประชุ มวิสามัญ ผู ้ถื อหุ ้ นครั้ งที่ 9/2548 ซึ่ งจัดขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2548 ได้มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดซึ่ งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการ
ตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยจานวน 3 ท่าน
นอกจากนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้ งที่ 4/2548 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห าร เพื่ อช่ วยการก ากับดู แลกิ จการของบริ ษ ัทและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความคล่ องตัวในการด าเนิ นการ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้แก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการลงทุน
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ดาเนิ น การจัดท าคู่มือการปฏิ บัติงานเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพความเพียงพอของระบบควบคุ มภายใน
และได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะได้จดั ให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
โดยจัดจ้างจากบริ ษทั ภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้าที่สอดส่ องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ และทาหน้าที่ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทาน
ความมีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดาเนินงาน และการกากับดูแลการ
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ปฏิ บัติงาน (Compliance Control) การจัด การความเสี่ ยงและการให้ค วามส าคัญ ต่อ รายการผิด ปกติ ท้ ังหลาย
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็ นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์
ที่ ก าหนดโดยตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยเสนอให้ กั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นตลอดจนผู ้ล งทุ น
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผไู ้ ด้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่ งจะท าให้ บ ริ ษ ัท ได้รั บ การยอมรั บ และสนใจที่ จ ะเข้า มาลงทุ น อี ก ทั้ง ยัง ท าให้ บ ริ ษ ัท ได้รั บ มุ ม มองจาก
สาธารณชนที่ดีต่อบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้อมูล และ
ในอนาคตบริ ษทั จะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมารับผิดชอบร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการให้ขอ้ มูล
ที่สาคัญของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรื อที่
E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการที่ ทาหน้าที่ กาหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งสิ้ น 6 ชุด คื อ คณะกรรมการ
บริ ษ ทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุก
ประการ
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8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายวิจิตร คาภูมี

กรรมการ

นายสมเกียรติ พิมลดานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พลเอก ไชยเดช บุญรอด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางภวัญญา กฤตชาติ
นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
Mr.Glen Lau Lian Seng
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
Mr.Ooi Boon Aun
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/2/57
แต่งตั้ง 13/2/57
แต่งตั้ง 5/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 27/2/58
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 29/1/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58
แต่งตั้ง 5/2/58
แต่งตั้ง 13/2/58
แต่งตั้ง 27/2/58
แต่งตั้ง 10/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58
แต่งตั้ง 30/4/58

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ
มีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตาแหน่ ง รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผู ้มี อ านาจลงนามผู กพัน บริ ษัท ประกอบด้วย นายสนั่ น ศิ ริ พ นิ ช สุ ธ า ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ
พลตารวจตรี สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี และประทับตราส าคัญของบริ ษ ัท หรื อ นายสนั่น ศิ ริพนิ ชสุ ธา ลงลายมื อร่ วมกับ
นายประทีป อนันตโชติ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กาหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดาเนิ นงาน การบริ หารเงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิ จการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิ ทธิ ผล โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ รวมทั้งกากับ และควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการ ให้เป็ นตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งให้เป็ นคณะอนุกรรมการ
เพื่อดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการผูม้ ี อานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั มีอานาจดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะ
กระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญ ญา เกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ัททั้งหมด หรื อบางส่ วนที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้ง นี้ ก าหนดให้ รายการที่ ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ อนุ มตั ิการทารายการในเรื่ อง
นั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย อาทิ การทารายการเกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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8.2.2 คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานกรรมการบริ หาร

2

นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา

กรรมการผูจ้ ดั การ

3

นายวิจิตร คาภูมี

กรรมการ

4

นายประทีป อนันตโชติ

รองประธานกรรมการบริ ษทั

5

นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ

วันทีก่ รรมการลาออก
หรือแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 26/8/56
แต่งตั้ง 3/12/57
ลาออก 26/1/59
แต่งตั้ง 1/3/57
ลาออก 27/2/58
แต่งตั้ง 13/2/57
แต่งตั้ง 3/8/58
ลาออก 2/2/59

1. นายสนั่น ศิ ริ พ นิ ช สุ ธ า ลาออกจากต าแหน่ งกรรมการ/กรรมการผู ้จัด การ เมื่ อ วัน ที่ 26
มกราคม 2559 และมี ผ ลในวัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการและ
อนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับ
ตาแหน่ง รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอานาจตัดสิ นใจในเรื่ องการดาเนิ นงานที่ สาคัญ ของบริ ษทั โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริ ษทั รวมถึ งการกากับดู แลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิ ต
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. มี อ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัว แทนของบริ ษ ัท ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เกี่ ยวข้อง และเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของบริ ษทั
7. พิจารณา และอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนั้น
8. มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุ มตั ิเบิ กจ่ายเพื่อการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งทรัพย์สิน และบริ การเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ซึ่งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกาหนดอานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดาเนิ นการ
ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร
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ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ กรรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็ นบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง
กรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุ มตั ิ การอนุ มตั ิให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณี เช่นนี้
กรรมการบริ หารผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเข้าร่ วมประชุม หรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็ นรายการปกติทวั่ ไปทางการค้าที่
มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ถึงเงื่ อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรือ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 1/3/57

1

นายสมเกียรติ พิมลดานนท์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2

รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

พลเอก ไชยเดช บุญรอด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 21/7/57ลาออก
13/2/58

4

นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

แต่ ง ตั้ง 5/2/58 แทนนาย
สมเกียรติ พิมลดานนท์

5

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่ ง ตั้ง 13/2/58 แทนพล
เอกไชยเดช บุญรอด

6

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
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ลาออก 29/1/58
แต่งตั้ง 21/7/57
ลาออก 13/2/58

แต่ งตั้ง 10/4/58 แทนรศ.
ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา

นายชิ น ภัท ร์ วิ สุ ท ธิ แ พทย์ ลาออกจากต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ เมื่ อ วัน ที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแต่งตั้งนายสิ น เอกวิศาล เข้ารับตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี
1. นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ( พ.ค 2558 – ต.ค. 2558)
2. นายนพวงศ์ รามโกมุท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559)
3. นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ก.พ 2559 – ปั จจุบนั )
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้าที่ และรั บ ผิ ด ชอบตามข้อ ก าหนด และหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ งานตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดย
คานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชี
นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั รวมทั้งให้ความเห็นในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทารายงานกากับดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- รายงานอื่ น ใดที่ เห็ น ว่าผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอานาจในการดาเนิ นการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็ น
อิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี และตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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8.2.4 คณ ะก รรม ก ารส รรห าและ พิ จารณ าค่ าต อ บ แท น (NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสนัน่

2

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นางธนิดา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ศิริพนิชสุธา

ตาแหน่ ง

อินทจักร์

ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ
มีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่
4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 พร้ อ มแต่ ง ตั้ งนายวิ รั ต จั น ทร์ ศิ ริ วัฒ นา เข้ า รั บ ต าแหน่ ง ประธาน
คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การสรรหา
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/
หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
1.3 ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. การพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่ จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ
ของคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นรายบุ ค คล โดยการพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้
พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ในธุ รกิ จที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ ให้คาชี้ แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
GREEN

36

รายงานประจาปี 2558

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ
2.5 ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2

นายประทีป

อนันตโชติ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3

นายสนัน่

ศิริพนิชสุธา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หมายเหตุ

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ
มีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายสิ น เอกวิศาล เข้ารับตาแหน่ง กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. กากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่ อติ ดตามความเสี่ ยงที่ มีส าระส าคัญ และดาเนิ นการเพื่ อให้ม ั่นใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบ
ทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการนาระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
7. ให้คาแนะนาและคาปรึ กษากับคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)
และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
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8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/
หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะท างานที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูล
และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่ อสนับสนุ นการปฏิ บัติงานของ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.2.6 คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นายอภิชาติ

ศิวโมกษ์

ประธานคณะกรรมการการลงทุน

2

นายภวัญญา

กฤตชาติ

กรรมการการลงทุน

3

นายสนัน่

ศิริพนิชสุธา

กรรมการการลงทุน

หมายเหตุ

นายสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผล
ในวัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการและอนุ ก รรมการชุ ด ย่อ ย เมื่ อ วัน ที่
4 กุม ภาพัน ธ์ 2559 พร้ อ มแต่ง ตั้งนายประที ป อนัน ตโชติ เข้ารั บ ต าแหน่ ง กรรมการการลงทุ น
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
1. พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุ น ให้สอดคล้องหรื อเป็ นไปตามกฎระเบี ยบ หลักเกณฑ์
ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด จัดทากรอบนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
- ขอบเขตประเภทสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั จะลงทุน
- จานวนวงเงินลงทุนที่ผบู ้ ริ หารแต่ละระดับสามารถอนุมตั ิให้ลงทุน
2. การกากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใสและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
4. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดข้อจากัด ขอบเขตการลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงผูท้ าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ (Custodian)
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6. พิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
8. ดาเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่างน้อ ย 3 คน โดยมี วาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละ 2 ปี
บริ ษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยรวมหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
5. กรรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 คนจะต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรื อการเงิ นเพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบ
การเงินได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สาหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่ งใหม่ได้ กรณี ที่ ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ งตั้งบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
- คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ทั้งนี้ ในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholder Agreement) ได้กาหนดให้มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ฝ่ าย
ไทย และผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ เป็ นจานวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามลาดับ โดยกรรมการตัวแทนดังกล่าวจะถูกถอดถอนโดย
ผูถ้ ือหุน้ อีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้ และให้ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ 8.3 เรื่ อง
สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ )
อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่ อของผูท้ ี่ จะเป็ นกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและทาการคัดเลือกแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับบริ ษทั โดยใช้เสี ยงข้างมาก ซึ่งมีวธิ ีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ น จานวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ จะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะพิ จารณาจากกรรมการที่ มี ตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท และ/หรื อผูบ้ ริ ห ารที่ มิใช่
กรรมการบริ ษทั แต่มีความรู ้ความสามารถเพื่อร่ วมในการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ของกิจการ
- ผู้บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การจะพิจารณาจากบุคลากรที่ มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
 ที่ผา่ นมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ดาเนิ นการโดยฝ่ ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั กาหนดระเบี ยบปฏิบตั ิให้การ
เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสี ยงดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนิ นเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่ สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริ ษทั ) และบริ ษทั ได้กาหนดให้บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนิ นการโดย
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บริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กาหนดระเบี ยบให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดู แลให้บริ ษทั ย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริ ษทั หรื อธุรกิจซึ่งอยูใ่ น
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มีความถนัด และชานาญ โดยจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนใน
บริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ และหากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะกาหนด
วิธีการควบคุมดูแล เช่น การกาหนดเรื่ องที่ จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่ งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ




บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
อานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของ
กิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่ มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดใน
กลุ่มบริ ษทั ใช้น โยบายการบัญ ชี ที่แตกต่างจากนโยบายที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ น รวมสาหรั บ
รายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันงบการเงินของบริ ษทั ย่อยนั้นจะมี
การปรับปรุ งให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดี ยวกันกับของบริ ษทั ใหญ่เพื่อการจัดทางบการเงิ น
รวมผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่ วน
ดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมตั ิการเพิ่มทุน
หรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยได้กาหนดไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิ จของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ่ งจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทางาน โดยสรุ ปนโยบาย
สาคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ ยวข้องของ
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ หาร มี ห น้ า ที่ ร ายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นั บ จากวัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารเป็ นรายบุ คคล เพื่อนาเสนอ
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ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมี
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มี ขอ้ กาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษ ัท ที่ ท ราบ เปิ ดเผยแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผูท้ ี่ มิ ไ ด้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง และห้ ามท าการซื้ อ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ใ นในช่ ว ง 1 เดื อ น ก่ อ นที่ ข ้อ มู ล งบการเงิ น หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพ ย์ของบริ ษทั /กลุ่ม บริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพ ย์ของ
บริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้งหมดแล้ว
การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นกระทาผิดวินยั ของบริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงาน ที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การ
ตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
8.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี ดงั กล่าว โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit
Fee) และค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม ........-........ บาท
สานักงานสอบบัญ ชี ที่ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบ
บัญ ชี แ ละส านัก งานสอบบัญ ชี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด ในรอบปี ที่ บัญ ชี ที่ ผ่านมามี
จานวนเงินรวม 1,284,000 บาท
1.2 ค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบสถานะ
ของกิ จการ (Due Diligence) การศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตาม
สัญญา ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บริ ษทั ที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม ……-….. บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม
……-……. บาท
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 535,000 บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมามีจานวนเงิ นรวม
............-.............. บาท
8.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
การเปิ ดเผยการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
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8.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อกรรมการ
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2.นายประทีป อนันตโชติ
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
4.นายวิจิตร คาภูมี
5.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์
6.รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
7.พลเอก ไชยเดช บุญรอด
8.นางภวัญญา กฤตชาติ
9.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
10.นายเกลน ลาว เลี่ยน เซง
11.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
12.นายออย บุน อัน
13.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

GREEN

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-

-

คณะกรรมการ
บริษัท
24/24
24/24
22/24
2/24
0/24
3/24
2/24
21/24
19/24
1/24
6/24
2/24
17/24

การเข้ าร่ วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น (AGM)
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1

การเข้ าร่ วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น (EGM)
EGM = 1/1
EGM = 1/1
EGM = 1/1
EGM = 1/1
EGM = 1/1
EGM = 1/1
EGM = 1/1
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9. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
9.1 นโยบายองค์ กรเรื่องความรับผิดชอบต่ อสังคม
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อสังคม บริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ถื อเป็ น
นโยบายหลัก ในการดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2558 โดยได้กาหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “ เรามุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริ มทรั พย์ที่ มี การเติ บโตอย่างมี คุ ณ ภาพ สร้ างกระแสรายได้อย่างต่ อเนื่ องและสร้ างฐานะทางการเงิ น ที่ แ ข็ งแกร่ ง
เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ”
บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดนโยบายที่เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ว่า “บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างสรรค์และคอนโดมิเนี ยมที่ มีคุณภาพ
คุม้ ค่าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยูใ่ นทาเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน แก่ลูกค้า ดาเนินธุรกิจด้วย
หลักบรรษัทภิบาล โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ” โดยปลูกฝั งและส่ งเสริ มให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
เป้ าหมายในการทา CSR ของบริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กนั
ความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมต่อการดาเนินธุรกิจ
ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ยังไม่มีนโยบายในการทา CSR อย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของ CSR ในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดกลยุทธ์การทา CSR โดยให้ความสาคัญกับ CSR in Process เพราะเป็ นการดาเนิ น
กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อผลิตและส่งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพและบริ การที่ดี ให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั
ฯ ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ทาหน้าที่ ของตนอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อดูแล
ลูกค้าและชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และการทา CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
นั้น ต้องเริ่ มจากกระบวนการธุรกิ จภายใน เพื่อให้ได้คอนโดมิเนี ยมที่ มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม มีบริ การที่ ดี ทาให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็ นการพัฒนาความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวมในอนาคตได้เป็ นลาดับ
บริ ษทั ฯ ได้ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลกาไร
อันเป็ นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจโดยทัว่ ๆ ไป ในเรื่ องของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่าเป็ นหน้าที่ของทุกคนทุกภาค
ส่วน ไม่ใช่เรื่ องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประเด็นสาคัญต่อมาก็คือ การสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ CSR ให้เกิด
ขึ้ น กับ บุ ค ลากรภายในบริ ษ ัท เพราะ CSR ไม่ ค วรจะเป็ นแค่ ก ระแสความนิ ยมฉาบฉวยหรื อ เป็ นเพี ย งกิ จ กรรมส่ งเสริ ม
การตลาดและการสร้างสี สันเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริ จาคเป็ นส่ วนประกอบเพียงเท่านั้น แต่จะเป็ นการกาหนด
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนาประเด็นนั้น ๆ ไปสร้างสรรค์เป็ นกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมต่อไป
โดยที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็ นแนวคิดที่ ถือเป็ นหลักการที่ สาคัญ
ของการดาเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั กล่าวคือ การดาเนิ นธุรกิจควรให้ความใส่ ใจต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเจริ ญเติบโตของธุรกิจ เพราะการดาเนิ นธุรกิจในลักษณะนี้ เชื่อว่าจะสามารถนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมมิ ไ ด้จ ากัด อยู่เพี ย งเรื่ อ งการให้ ค วามช่ วยเหลื อ การบริ จาค หรื อ จิ ต อาสาเท่ านั้น องค์ก รต้อ ง
รับ ผิด ชอบต่ อสังคมด้านการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี (Good Governance) การประกอบกิ จการที่ เป็ นธรรม การเคารพสิ ท ธิ
มนุ ษยชน การปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการ
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จัดการสิ่ งแวดล้อ ม ดังนั้น การด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ ความรั บ ผิด ชอบต่อ สังคม (CSR) จึ งแบ่ งได้เป็ น 2 ลัก ษณะกว้างๆ คื อ
การดาเนิ น กิ จกรรมเพื่อ ความรั บ ผิดชอบต่ อสังคมตามที่ กฎหมายกาหนด เช่ น กฎหมายว่าด้วยแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมายว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจพลังงาน เป็ นต้น อีกลักษระหนึ่ง ได้แก่ การ
ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมัครใจ เช่น การปลูกป่ า การบริ จาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้าง
จิตสานึก การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็ นต้น
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้มีการดาเนิ นการกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารกิ จการของบริ ษ ัทฯ โดยตรง แต่การด าเนิ นกิ จกรรมเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความสมัครใจ นั้น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ย่อมมีความเกี่ยวข้องเป็ นห่ วงโซ่กบั การประกอบธุรกิจ เพราะการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ย่อมทาให้การประกอบ
ธุรกิ จดาเนิ นไปอย่างยัง่ ยืน ประกอบกับธุ รกิ จของบริ ษทั คู่มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิ จพลังงาน ถึงแม้ว่า
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่ยงั ไม่ครอบคลุมไปถึงสังคมภายนอก
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) จึงใคร่ ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเป็ นหลักการที่จะ
ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการใดที่อาจกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมจะต้องกาหนดเป็ นนโยบายการให้คาแนะนา ส่งเสริ ม
ดูแลและรักษา สิ่ งแวดล้อมและสังคม
2. จัดทารายงานการปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายตาม (1) และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิงานจริ ง
3. ข้อเสนอแนะอื่น ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบทุกไตรมาส
9.2 เปิ ดเผยนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน (anti – corruption)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ดาเนิน
ธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม ปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มี
การเรี ยกรั บ หรื อ ยิน ยอมที่ จะรั บ เงิ น สิ่ งของ หรื อ ผลประโยชน์ ใดๆ จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ กับ บริ ษ ัท ฯ รวมทั้งไม่
ดาเนิ นการ หรื อกระทาการใดๆ ที่ เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับสิ นบน เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อ
บริ ษทั ฯ ต่อตนเองหรื อบริ วาร ซึ่งกาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั และได้ยดึ ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอดดังนี้
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1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่เรี ยก ให้ หรื อยินยอมที่จะรับเงินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั
2. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่ มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
3. ดาเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่ งของ หรื อเงินจากลูกค้า หรื อคู่คา้ เพราะจะทา
ให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรื อของกานัลที่ มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณี นิยม เช่นเดี ยวกับการมอบให้แก่ ลูกค้าของบริ ษทั
ทั้งนี้ หากไม่ปฏิ บตั ิตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่ จะให้
ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิ เสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ยโอกาส
ทางธุรกิจก็ตาม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนมายังกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ในกรณี พบ
เหตุการณ์ การกระทาที่ส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริ ษทั ฯได้กาหนดกระบวนการ
ดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน และมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนไว้ในจรรณาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 29 มกราคม 2558 ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ อง
ขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ และการ
สื่ อสารข้อมูล และระบบติ ด ตาม โดยมี ความเห็ น ว่า ในสภาพปั จจุ บัน บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ และ
สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่ อง
การทาธุ รกรรมกับ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ บุ คคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั มี ระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน และได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัด
จ้างจากบริ ษทั ภายนอก (Outsource) ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ บริ ษทั ที่ปรึ กษาได้สุ่มทดสอบรายการและประเมินความมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบควบคุมภายในที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั เพื่อทาหน้าที่ สอดส่ องดู แลระบบการควบคุ ม
ภายใน และตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ และทาหน้าที่ประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
สอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงาน และการกากับดูแลการ
ปฏิ บตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย เพื่อให้มีความ
มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือให้งบการเงิน คือ บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด เป็ น
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในปี 2558 สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมอบหมายให้ นายโกศล แย้มลีมูล ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
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11. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2557 และ 2558 บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคล หรื อกิ จการที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทารายการกับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทารายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ ง
มีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
บุคคลหรือกิจการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวกิ ลู ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง
ปี 2557
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิจิตร คาภูมี ตั้งแต่ เดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 ถึง เดื อน
กุมภาพันธ์ ปี 2558
- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายประที ป อนั น โชติ ตั้งแต่ เดื อ น เมษายน ปี 2558 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิ ชสุ ธา ตั้งแต่ เดื อน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
ถึง ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 89% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษ ัท กรี น พลัส แอทเซส จ ากัด - มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวกิ ลู ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556
(ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด )
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง
กันยายน 2557
- มี กรรมการร่ วมกัน คื อ นายวิจิตร คาภูมี ตั้งแต่ เดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 ถึ งเดื อน
เมษายน ปี 2558
- มีกรรมการร่ วมกัน คื อ นายประที ป อนัน โชติ ตั้งแต่ เดื อน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกัน คื อ นายสนั่น ศิ ริพ นิ ชสุ ธา ตั้งแต่ เดื อน กุมภาพัน ธ์ ปี 2558 ถึ ง
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ ปี 2559
ถึง ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน
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บุคคลหรือกิจการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
- มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายสนั่น ศิ ริพ นิ ช สุ ธา ตั้งแต่เดื อ น มี น าคม 2558 ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บ ริ ษั ท ไม ด้ า แ อ ส เซ็ ท จ ากั ด - มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวกิ ลู ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556
(มหาชน)
- มีกรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จากัด(มหาชน) คือ
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
บริ ษทั ไมด้า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) - มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวกิ ลู ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556
- มี ก รรมการบริ ษ ัท เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ บ ริ ษ ัท ไมด้า ลิ ส ซิ่ ง จากัด (มหาชน) คื อ
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู จนถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2557
บริ ษทั บูส แบงกอก จากัด

มีกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557

บริ ษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จากัด

มีกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557

บริ ษั ท เมดดาลิ ส ท์ มาร์ เก็ ต ติ้ ง เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 1.366 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
หมายเหตุ : ข้ อมูลอ้ างอิงการปิ ดสมุดบัญชี รายชื่ อ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู

เป็ นกรรมการของบริ ษทั จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557

บริ ษทั มอนเธอร์ เร่ ย ์ พาร์ ค รี สอร์ ท มี ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท เป็ นกรรมการ คื อ คุ ณ วาริ ณี อ่ อ นโชติ ตั้ง แต่ เดื อ น
จากัด
มิถุนายน ปี 2557 ถึง มกราคม 2558
คุณกรวรรณ ใจวันดี
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 6.081 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
หมายเหตุ : ข้ อมูลอ้ างอิงการปิ ดสมุดบัญชี รายชื่ อ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559
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11.1 รายการระหว่ างกันในปี 2558 และ 2557
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

-

-

สาหรับรายได้อื่นมีความสมเหตุสมผล
เนื่ องจากเป็ นรายการที่ เกิ ดจากการให้
เช่ า ส านั ก งาน ซึ่ งเป็ น ไป ตามแน ว
ทางการค่าปกติทวั่ ไป สาหรับราคานั้น
เป็ น ราคาที่ ไม่ แ ตกต่ า งจากการท า
รายการกั บ บุ คคลภายน อกภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน

- ซื้อสิ นค้า

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

-

654

ส าห รั บ รายการซื้ อสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว
เป็ น ไป ตามเงื่ อ น ไขและข้ อ ตกลง
ทางการค้าปกติ และไม่แตกต่างจากการ
ท ารายการกับ บุ ค คลภายนอกภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน

- ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

-

-

สาหรั บ รายการค่ าใช้จ่ ายอื่ น เป็ นการ
เรี ยกเก็ บ ค่ า บริ การตามเงื่ อ นไขและ
ข้อตกลงซึ่ งเป็ นปกติของธุ รกิ จ และไม่
แ ต ก ต่ าง จ าก ก าร ท าร าย ก าร กั บ
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

2. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น
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ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

20

40

รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นรายการค่าบริ การ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทา
กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
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ลักษณะรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557
66
-

ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

42.80

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
สาหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นการเรี ยก
เก็บ ค่ าบริ การตามเงื่ อนไขและข้อตกลง
ซึ่ งเป็ นปกติ ข องธุ รกิ จ และไม่ แ ตกต่ า ง
จากการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และ
อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทวั่ ไป

3. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

ร า ย ไ ด้ ,ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ,ที่ มี
สาระสาคัญ
- รายได้อื่น
ร าค าทุ น บ ว ก
กาไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

200

40

รายการดั ง กล่ าวเป็ น รายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นรายการค่าบริ การตาม
เงื่ อ นไขและข้อ ตกลงทางการค้าปกติ และ
เป็ นราคาซึ่ งไม่ แ ตกต่ า งจากราคาที่ ท ากั บ
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

-

42.80

รายการดั ง กล่ าวเป็ น รายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมตามแนวทางการค้า ปกติ และอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทวั่ ไป

4. รายการระหว่ างกันกับ คุณกรวรรณ ใจวันดี
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น
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1,783

3,539

สาหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นการเรี ยก
เก็บ ค่ าบริ การตามเงื่ อนไขและข้อตกลง
ซึ่ งเป็ นปกติ ข องธุ รกิ จ และไม่ แ ตกต่ า ง
จากการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
51

รายงานประจาปี 2558

5. รายการระหว่ างกัน ระหว่ าง บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด กับบริษัท มอนเธอร์ เร่ ย์ พาร์ ค รีสอร์ ท จากัด
ลักษณะรายการ
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้ค่าบริ การ
- รายได้จากการขายสิ นทรัพย์

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

-

12,243

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

-

634.34

3,401

7,600

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นค่าบริ การ
ตามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลงทางการค้า
ปกติ
รายการขายสิ นทรั พย์ดังกล่าวเป็ นการ
ขายตามราคาตลาดบวกกาไรส่ วนเพิ่ ม
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
รายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางธุ รกิ จ
ปกติทวั่ ไป

6. รายการระหว่ างบริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด กับ คุณกรวรรณ ใจวันดี
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2558
2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาตลาด

20

100

รายการดังกล่าวเป็ นรายการตามเงื่ อนไข
และข้อตกลงทางการค้าปกติ

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกัน ดังนี้
1) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็ นธุ รกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุม ตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ท้ งั นี้ โดยคานึ งถึงเหตุผล
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเที ยบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกได้
และต้องดาเนินการตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุ รกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสิ นค้าการ
ให้บริ การ การซื้อสิ นค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิได้
เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชาระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษทั ทา
กับบุคคลอื่นหรื อตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณี ที่
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มี
GREEN
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อานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณี เช่นนี้ กรรมการผูจ้ ดั การจะเข้า
ร่ วมประชุ มหรื อลงมติ ในเรื่ องนั้น ไม่ ได้ ทั้งนี้ เว้น แต่ เป็ นธุ รกรรมการค้าปกติ อาทิ ก ารขายสิ น ค้าที่ ไม่ เกิ น 20 ล้านบาท
ต่อรายการเมื่อกรรมการผูจ้ ดั การได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้ว
ให้กรรมการผูจ้ ดั การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป
11.3 นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบได้กบั ราคาที่เกิ ด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อให้ปฏิบตั ิไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทา
รายการด้วย เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ รายการะหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้ง นี้ หากมี ร ายการระหว่างกัน ของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย (ถ้ามี ) เกิ ด ขึ้ น กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูใ้ ห้ความเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
ในการพิ จารณารายการระหว่างกัน ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท จะได้ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระหรื อผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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12. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
2556

(หน่วย : ล้านบาท)
2557

2558

ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

89.60
(24.41)
(99.58)
397.98
25.92
372.07
1,275.00
397.41

51.43
(0.35)
(82.38)
303.72
12.98
290.74
1,275.00
398.46

40.50
(2.32)
(113.45)
761.84
66.08
695.75
1,149.76
585.49

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวม (%)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

-111.14%
-29.55%
-27.53%
58.56
51.14
0.07

-160.17%
-24.86%
-23.48%
31.72
92.92
0.07

(0.27)
1.00
0.94

(0.15)
1.00
0.73

-280.11%
- 23.00%
- 21.29%
- 547.63
142.53
0.09

ข้ อมูลต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
มูลค่าหุน้ ทางบัญชี
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30,114.00

7.57

6,274.00

2.07

169,555.00

22.26

0.00

0.00

11,539.00

3.80

70,000.00

9.19

0.00

0.00

7,600.00

2.50

0.00

0.00

-กิจการอื่น

20,514.00

5.15

6,307.00

2.08

3,333.00

0.44

-ลูกหนี้จากการขายเงินมัดจา

11,000.00

2.76

51,000.00

16.79

0.00

0.00

8,878.00

2.23

0.00

0.00

36,606.00

4.80

เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

4.59

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้

0.00

0.00

0.00

0.00

117,000.00

15.36

242,583.00

60.95

165,842.00

54.60

126,285.00

16.58

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

34,144.00

8.58

8,012.00

2.64

7,166.00

0.94

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

347,233.00

87.25

256,574.00

84.48

564,945.00

74.16

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-กิจการที่เกียวข้องกัน

สิ นค้าคงเหลือ

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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รายงานประจาปี 2558

รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

1,493.00

0.38

0.00

0.00

100,000.00

13.13

45,000.00

11.31

45,000.00

14.82

45,000.00

5.91

3,760.00

0.94

1,532.00

0.50

51,535.00

6.76

เงินมัดจาค่าที่ดิน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ที่ดินรอการพัฒนา

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

176.00

0.04

180.00

0.06

85.00

0.01

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

320.00

0.08

433.00

0.14

270.00

0.04

50,749.00

12.75

47,145.00

15.52

196,890.00

25.84

397,982.00

100.00

303,719.00

100.00

761,835.00

100.00

0.00

0.00

638.00

0.21

0.00

0.00

15,752.00

3.96

6,824.00

2.25

2,065.00

0.27

หนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

106.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

1,163.00

0.15

- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.00

0.00

0.00

0.00

5,367.00

0.70

- หนี้สินภาระผูกพักผลประโยชน์พนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

941.00

0.12

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน - กิจการอื่น
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รายงานประจาปี 2558

รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

เงินรับล่วงหน้า

3,770.00

0.95

577.00

0.19

325.00

0.04

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,908.00

1.48

4,604.00

1.52

8,172.00

1.07

รวมหนี้สินหมุนเวียน

25,536.00

6.42

12,643.00

4.16

18,033.00

2.37

179.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

4,809.00

0.63

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

0.00

0.00

0.00

0.00

42,907.00

5.63

202.00

0.05

339.00

0.11

332.00

0.04

381.00

0.10

339.00

0.11

48,048.00

6.31

25,917.00

6.51

12,982.00

4.27

66,081.00

8.67

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญที่ออกจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

1,275,000.00

1,275,000.00

1,149,760.00 150.92

397,410.00

99.86

398,460.00

131.19

585,496.00

76.85

292,177.00

73.41

292,177.00

96.20

624,226.00

81.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,834.00

2.47

9,834.00

3.24

9,834.00

1.29

(81.88) (408,092.00) (134.36) (522,146.00)

(68.54)

(325,861.00)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

(1,495.00)

(0.38)

(1,642.00)

(0.54)

(1,656.00)

(0.22)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

372,065.00

93.49

290,737.00

95.73

695,754.00

91.33

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

397,982.00

100.00

303,719.00

100.00

761,835.00

100.00
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รายงานประจาปี 2558

รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ

5,908.00

6.59

3,611.00

7.02

9,347.00

23.08

79,709.00

88.96

47,122.00

91.62

537.00

1.33

85,617.00

50,733.00

9,884.00

ดอกเบี้ยรับ

902.00

1.01

448.00

0.87

11,406.00

28.16

รายได้อื่น

3,078.00

3.44

249.00

0.48

3,035.00

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

16,177.00

39.94

89,597.00

100.00

51,430.00

100.00

40,502.00

100.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนขาย

29,769.00

33.23

17.00

0.03

11,904.00

23.15

ต้นทุนบริ การ

80,253.00

89.57

51,064.00

99.29

295.00

0.57

หนี้สูญรับคืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

110,022.00

0.00

51,081.00

12,199.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย

11,082.00

12.37

1,414.00

1.58

10,434.00

11.65

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

33,299.00

37.17

41,874.00

46.74

68,457.00

76.41

ค่าตอบแทนกรรมการ

13,422.00

14.98

8,171.00

9.12

11,634.00

12.98

57,803.00

64.51

51,459.00

57.43

90,525.00

101.04

21,227.00

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,411.00

26.13

0.00

0.00

7,822.00

8.73

0.00

0.00

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิ ร์ต
ขาดทุนจากการขายโครงการ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเผื่อหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

50,543.00

56.41

124.00

0.14

35.00

0.04

684.00

0.76

21,351.00

23.83

31,268.00

34.90

51,227.00

57.17

189,176.00

275.66

133,808.00

249.09

153,951.00

282.97

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
GREEN

58

รายงานประจาปี 2558

รายการ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

(99,579.00) (111.14)
0.00

0.00

จานวน
(82,378.00)
0.00

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

(91.94) (113,449.00) (126.62)
0.00

0.00

0.00

(99,579.00) (111.14)

(82,378.00) (160.17) (113,449.00) (220.59)

(98,592.00)

(82,231.00)

(113,435.00)

(987.00)

(147.00)

(14.00)

(99,579.00)

(82,378.00)

(113,449.00)

(32.00)

(0.21)

(0.28)

(0.27)

(0.15)

(0.25)

การแบ่งกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
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รายงานประจาปี 2558

งบกระแสเงินสด
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

(182,511.00)

(99,579.00)

(82,378.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,471.00

8,493.00

791.00

1,443.00

16.00

(2,348.00)

4,020.00

(113.00)

288.00

90.00

0.00

0.00

2,574.00

2,441.00

1,762.00

138,060.00

0.00

0.00

กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

0.00

0.00

0.00

กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

0.00

0.00

0.00

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

0.00

331.00

0.00

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

0.00

21,227.00

0.00

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสริ ต

0.00

0.00

23,411.00

5,461.00

19,986.00

(32,192.00)

ดอกเบี้ยจ่าย

192.00

124.00

35.00

เงินปั นผลรับ

0.00

0.00

0.00

(3,903.00)

(902.00)

(448.00)

679.00

202.00

261.00

0.00

0.00

0.00

(23,692.00)

(48,695.00)

(84,434.00)

0.00

0.00

(7,600.00)

(10,592.00)

3,933.00

(34,089.00)

(1,682.00)

(2,437.00)

41,070.00

(16,398.00)

(173,317.00)

76,741.00

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,805.00)

ขาดทุน(กาไร)จากการขายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพถ์ าวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ขาดทุน(กาไร) จากอัตราแลกเปลียนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน

ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย

ดอกเบี้ยรับ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมการดาเนินงานก่ อนการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพ์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้-ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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รายงานประจาปี 2558

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

(1,130.00)

(33,004.00)

7,512.00

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

0.00

3,757.00

(3,193.00)

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

638.00

(134.00)

5,229.00

(3,921.00)

0.00

(6,420.00)

(131.00)

(41,069.00)

(261,406.00)

(13,879.00)

(21.00)

(123.00)

(28.00)

(766.00)

(1,191.00)

(2,228.00)

(41,856.00)

(262,720.00)

(16,135.00)

5,509.00

1,430.00

431.00

89,800.00

45,000.00

(11,539.00)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น

543.00

(1,077.00)

1,493.00

เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น

0.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

5,751.00

0.00

ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อื่น

0.00

0.00

0.00

เงินปั นผลรับ

0.00

0.00

0.00

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

0.00

0.00

0.00

52.00

20,354.00

1,590.00

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(4,950.00)

(2,413.00)

(321.00)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น

(125.00)

(311.00)

(124.00)

ค้าหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

200.00

600.00

0.00

(536.00)

0.00

68,798.00

(8,470.00)

รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาระผูกหันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
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รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)

0.00

(750.00)

0.00

(159.00)

(199.00)

(285.00)

0.00

169,640.00

1,050.00

รวมเงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(159.00)

168,691.00

765.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

49,014.00

(25,231.00)

(23,840.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

6,330.00

55,345.00

30,114.00

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

55,344.00

30,114.00

6,274.00

จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

ปี 2556
13.17
1.98
-12.43
3.94
92.73
6.23
58.56
7.14
51.14
100.16

ปี 2557
20.29
6.86
-0.85
1.15
317.18
11.51
31.72
3.93
92.92
255.98

ปี 2558
31.33
13.47
-6.07
1.12
325.35
0.67
547.63
2.56
142.53
730.46

-28.50%
-96.02%
4.44%
0.00%
-160.17%
-24.86%

-23.72%
-939.30%
75.60%
0.00%
-280.11%
-23.00%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILTY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(%)
อัตรากาไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
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อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICENCY RATIO) ปี 2556
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

-27.53%
-274.19%
0.25

ปี 2557

ปี 2558

-23.48%
-2889.06%
0.15

-21.29%
-2.22%
0.08

0.07
0.00
-460.00
(36.26)
0.00

0.09
0.07
-135.15
(0.58)
0.00

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินกูย้ มื ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

GREEN
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ จ านวน 3 ท่ าน คื อ นางภวัญ ญา กฤตชาติ
นายวิ รั ต จัน ทร์ ศิ ริ ว ฒ
ั นา และนายชิ น ภัท ร วิสุ ท ธิ แ พทย์ ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความช านาญความสามารถ และ
ประสบการณ์ ใ นด้านการเงิ น การลงทุ น ด้านบัญ ชี และคุ ณ สมบัติ ต ามข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกาหนด
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยการประชุมได้พิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 สอบทานงบการเงิ น และงบเงิ น ประจาปี พิ จารณาและมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานงบ
การเงินของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงินจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย และมีความถูกต้องเชื่ อถือได้ และสอดคล้องกับกฎหมายและ
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 สอบทานการเปิ ดเผยรายการเกี่ ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ
รายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีผูถ้ ือหุ ้น
และ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารการจัด การความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รัด กุ ม รวมทั้ง มี ร ะบบการ
ตรวจสอบภายในที่ มีความเป็ นอิ สระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุ มภายใน และยังมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
 สอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงาน ได้ปฏิบตั ิงานให้มีความ
โปร่ งใส และเป็ นธรรม สร้างความเชื่อมัน่ และเชื่อถือได้ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
และคาแนะนาของสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงาน สถานะของผูส้ อบบัญชี ข้อจากัดที่มีสาระสาคัญ หรื อข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง ให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง
ในการปฏิ บตั ิงานอย่างแท้จริ ง ซึ่ งบริ ษทั แต่งตั้งให้บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัดเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า ในปี 2558 บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดีเพียงพอ รวมทั้งจัดท า
งบการเงิ น และเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ น ของบริ ษทั ถูกต้องและครบถ้วน ที่ เป็ นที่ น่ าเชื่ อถื อ ได้ และมี การปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

…………………………….
(นางภวัญญา กฤตชาติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
ซึ่ งประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายบัญชี ที่
สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้ปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบกระทาโดยการปฏิ บัติงานด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงิ นและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ ควรของบริ ษทั เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของบริ ษทั การตรวจสอบรวมถึงการประเมิ นความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชี ที่ จัดท าขึ้ น โดยผูบ้ ริ ห าร รวมทั้งการ
ประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ขา้ พเจ้าได้รวบรวมมานั้น เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะทางการเงิ นรวมของบริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดี ยวกัน และแสดงฐานะทางการเงิ น เฉพาะของบริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ข้อมูลที่ควรทราบ
ข้าพเจ้าให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ซึ่งอธิบายถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญอย่างมากซึ่งอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ซึ่ งอธิ บายเกี่ยวกับการจาหน่ายเงินมัดจาค่าซื้ อที่ ดินที่ มี
สาระสาคัญให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างปี โดยมีเงื่อนไขในการรับชาระเงินที่ในอนาคต
ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่ องที่กล่าวนี้

นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อ เดิ ม ของบริ ษ ัท คื อ ไมด้า-เมดดาลิ ส ท์ เอ็น เธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ปั จจุบนั บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นกิ จการในประเทศไทย บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
ธุรกิจบริ การทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและการนาเสนองบการเงินรวม
2.1. การดาเนินการตามมาตรฐาน
งบการเงินเหล่านี้จดั ทาขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมกากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทาขึ้นเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้ เป็ นภาษาอื่นให้
ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
2.2. มาตรฐานที่ออกใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้อ อกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้ องต้นการปฏิ บัติต ามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ในบางเรื่ อง ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทางบการเงิ น รวม โดยใช้แทน
เนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกาหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอานาจ
การควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากมีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ จะมีสดั ส่ วนการถือหุน้ หรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวม
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมา
จัดทางบการเงินรวมบ้าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับ นี้ กาหนดแนวทางเกี่ ยวกับ การวัดมู ลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกาหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้น
ไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินงวดปั จจุบนั
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ขา้ งล่างนี้ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่
มีแผนที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
GREEN

เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่อง
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรต่อหุ ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดาเนิ นงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุ้น
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้น
ต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2.3. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รับจ้างจัดงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต
และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2558
2557
89.00

89.00

99.99
99.99

99.99
-

รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสาคัญที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสาหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกันสาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย
มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ (บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด) ด้วยเงินลงทุน จานวน
0.99 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จานวน 9
ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามลาดับ และเรี ยกชาระเงินสาหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นจานวน 9 ล้านบาท และ
10 ล้านบาท ตามลาดับ ทาให้บริ ษทั ย่อยมีทุนจดทะเบี ยนทั้งหมด 5 ล้านหุ ้น เป็ นจานวนเงิน 50 ล้านบาท (เรี ยก
ชาระแล้ว 20 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม คิดเป็ นร้อยละ
2.31 และร้อยละ 5.42 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ และรายได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมคิดเป็ นร้อยละ 1.20 และ ร้อยละ 92.06 ของรายได้รวม ตามลาดับ
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งบการเงิ นรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และสาหรั บปี วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้รวม
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ย่อยตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

17,301
276
1,769

16,074
380
7,200

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
3.

485
11,674

47,345
89,159

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
3.1 รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษ ัทรั บรู ้ รายได้จากการขายบ้านพร้ อมที่ ดิ นเมื่ องานก่ อสร้ างเสร็ จตามสัญญาและได้มีการโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ือโดยมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผซู ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ ในงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เมื่ อ ได้โ อนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้
ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุ มหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายแล้วนั้นหรื อมี ความไม่แน่ นอนที่ มีนัยส าคัญ ในการได้รับ
ประโยชน์จากรายการบัญชี น้ นั ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ

ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับ บันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่ ง
ไม่ มีขอ้ จากัด ในการใช้) และพร้ อมที่ จะเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดที่ แน่ น อนเมื่ อครบกาหนด ซึ่ งมี ค วามเสี่ ยงในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
3.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้า แสดงตามมูลค่าสุ ท ธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยบัน ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สาหรั บผล
ขาดทุนโดยประมาณที่ อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชาระเงินจากลูกหนี้ โดยพิจารณาเป็ นรายๆ
ไป
3.4 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจาที่ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในกรณี ที่กิจการจาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
3.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า มูลค่าสุ ทธิที่คาด
ว่าจะได้รับ หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิ จ หักด้วยต้นทุ นส่ วนเพิ่มที่ จะผลิตให้เสร็ จ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
วัตถุดิบและวัสดุ สิ้นเปลื อง – แสดงมูลค่าตามราคาทุ น (วิธีเข้าก่ อน - ออกก่ อน) และจะถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี นโยบายการตั้งส ารองเพื่ อลดมู ลค่าสิ น ค้าคงเหลื อ เมื่ อสิ น ค้านั้น เก่ าหรื อ เสื่ อมสภาพ
โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต
3.7 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย แสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใด
จะต่ ากว่า ต้น ทุ น การพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ ขาย ประกอบด้วย ต้น ทุ น ที่ ดิ น ค่าก่ อ สร้ าง และ
ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั บันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งคานวณจากราคาซื้ อสิ นทรัพย์ท้ งั ที่เป็ นเงินสดและจานวน
เทียบเท่าเงินสด ในการทาให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่หรื อสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร
และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่
ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่ วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์มีดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
20 ปี
อุปกรณ์
5 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3 - 5 ปี
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
รายจ่ายเกี่ ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและ
ค่าบารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

3.10 ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุน
การกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการคานวณหาต้นทุนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริ ษทั ได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมี
การขาย
3.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อย่างสม่าเสมอ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะ
GREEN

82

รายงานประจาปี 2558

ได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มูล
ค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
3.12 สัญญาเช่า – กรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้วเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตาม
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่
จานวนใดจะต่ ากว่า โดยจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายจะแบ่ งเป็ นส่ วนของหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ น เพื่อให้
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดมีจานวนคงที่ ค่าเช่าซึ่ งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกเป็ นหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เช่า สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสิ นทรัพย์น้ นั
การเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญา
เช่าดาเนิ นงาน การชาระเงินภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน จะถูกบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น
เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตาม
เกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินดังกล่าวด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ในรายงาน ซึ่ งปรับปรุ งด้วยกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและต้นทุนบริ การในอดีต ผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.14 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุน ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า
และเงิ น กู้ยืม ซึ่ งนโยบายการบัญ ชี เฉพาะส าหรั บ รายการแต่ล ะรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ ละหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้อง
3.15 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมเป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเที ยบกันได้ที่จะนามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น

3.16 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ สามัญระหว่างปี
3.17 กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุ ้นปรับลด คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญ ณ วันสิ้ นปี กับ
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ) ทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ตามระยะเวลาที่สมมติวา่ มีการแปลงหุน้ เกิดขึ้น ณ วันที่ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
ในการคานวณจานวนหุ ้นสามัญที่ เพิ่มขึ้นหากมี การใช้สิทธิ บริ ษทั คานวณว่าหากนาเงินที่ ได้รับจากการใช้
สิ ทธิ จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยู่ดงั กล่าวมาซื้ อหุ ้นสามัญกลับคื นในราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของงวดเพื่อ
กาหนดจานวนหุ ้นสามัญที่ตอ้ งออกเพิ่ม แล้วนาจานวนหุน้ สามัญส่ วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ ้นสามัญที่มีอยู่
ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุ งใดๆ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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3.18 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ถูกรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.19 บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ยังหมายรวมถึ งบริ ษ ัท ร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ มีอานาจในการวางแผนและ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั
3.20 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในรายงาน แปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึ กในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.21 ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ
ปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
3.22 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี้สิน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากจานวนที่ ได้
ประมาณการไว้
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3.23 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทา
ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องชาระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพัน นั้น และจานวนที่ ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถ
ประมาณได้อ ย่างสมเหตุ ส มผล สิ น ทรั พ ย์ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จะถู ก รั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์แ ยกต่ างหาก เมื่ อ มี ปั จ จัย
สนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
4.

ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อนั เกิดมาจากการที่ลูกหนี้
ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมินบนพื้นฐานจาก ความไม่
แน่นอนในการรับชาระหนี้และดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
4.1.2 ค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับบ้านและอาคารชุดเคลื่อนไหวช้า และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับอาคารชุดเคลื่อนไหวช้า และเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึง
การด้อยค่าลงของบ้านและอาคารชุด โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่ อมสภาพของบ้านและอาคารชุด
4.1.3 อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไป
จากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
4.1.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่าง
มีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งความมีสาระสาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร
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4.1.5 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่ อพิจารณาว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
4.1.6 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่ อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งความมีสาระสาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
4.1.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนที่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิด
ลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ วนอัตรา
มรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้าง
งานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
4.2 การจัดการความเสี่ ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกู้
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

43
169,512
169,555

617
5,657
6,274

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557
38
155,356
155,394

57
5,277
5,334

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
6.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
เงินฝากประจา 3 เดือน (ดอกเบี้ยร้อยละ 1.125 ต่อปี )
เงินฝากประจา 5 เดือน (ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี )
รวม

7.

70,000
70,000

11,539
11,539

รายการบัญชีกบั บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินนี้แสดงรวมถึงผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามมูลฐานที่พิจารณาร่ วมกันระหว่าง
บริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมูลฐานที่ใช้บางกรณี อาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สาหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรื อนิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด)
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท จากัด*
GREEN

ประเภทธุรกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รับจ้างจัดงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่
จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน
ขายและให้บริ การเช่าซื้อ
ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไมด้า พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด*
บริ ษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จากัด*
บริ ษทั บูสท์ แบงกอก จากัด
บริ ษทั ไมด้า ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั เมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติง้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
คุณกรวรรณ ใจวันดี
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ ค รี สอร์ ท จากัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
รับจ้างออกแบบสื่ อโฆษณาทุกชนิด
ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ใช้แล้ว
จาหน่ายเครื่ องเล่นเกมส์
ธุรกิจโรงแรม
บุคคลธรรมดา
ธุรกิจโรงแรม

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน

* ในระหว่างไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร ดังนั้นบริ ษทั ดังกล่าวจึงถือว่าไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั บูสท์
พลัส จากัด เป็ นชื่อ บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา

ขาย
ราคาตลาด
รายได้ค่าบริ การ
ราคาตามที่ตกลงกัน
รายได้อื่น
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 5 - 12 ต่อปี
ซื้อ
ราคาตลาด
ค่าส่งเสริ มการขาย
อัตราตามที่ตกลงกัน / ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
รายการบัญชีที่เกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สาหรับปี สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
รายได้ จากการบริการ
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ท จากัด
รวม
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สาหรับปี สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
รายได้ อนื่
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ท จากัด
รวม

-

634
634

66
200
266

-

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
รวม

-

-

1,012
1,012

791
1,738
2,529

ค่ าเช่ าพืน้ ที่
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ท จากัด

-

3,500

-

-

2,351

3,639

2,351

3,539

11,634
11,634

8,171
8,171

11,634
11,634

7,271
7,271

ค่ าใช้ จ่ายอืน่
คุณกรวรรณ ใจวันดี

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร ประกอบด้วย ค่ าตอบแทนที่ จ่ายให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ัท และ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทั
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ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั เมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
เงินให้กยู้ มื (ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี )
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
เงินให้กยู้ มื (ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี )
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

3,401
3,401
(3,401)
-

7,600
16,177
23,777
(16,177)
7,600

330
160
490
(490)
-

43
47
16,177
16,267
(16,177)
90

-

-

13,123
1,865

13,123
1,865

-

-

39,350
1,762
56,100
(56,100)
-

41,450
1,176
57,614
(48,638)
8,976

ในระหว่างปี บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด และ
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูบ้ ริ หารและนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจ จึงมีแนวโน้มที่บริ ษทั จะไม่สามารถเก็บเงินจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
งบการเงินรวม
2558
2557
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ท จากัด

-

638

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557
-

-

รายการเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้องกัน และดอกเบี้ ยค้างรั บ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
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(หน่วย : พันบาท)
2557
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
8.

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2558

13,123
1,865

-

-

13,123
1,865

41,450
1,176
57,614
(48,638)
8,976

1,012

(2,100)
(426)

39,350
1,762
56,100
(56,100)
-

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

GREEN

งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

3,401
43,219
46,620
(43,997)
2,623

43,219
43,219
(40,596)
2,623

16,177
42,424
58,601
(55,632)
2,969

490
710
1,200
(490)
710

90

710
710
710

23,777
45,762
69,539
(55,632)
13,907

-

90
90
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ลูกหนี้จากการขายเงินมัดจา
บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

46,000
(46,000)
-

51,000
51,000

46,000
(46,000)
-

51,000
51,000

3,333

64,907

3,333

54,059

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้ อื่นจานวน 51 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่เกิดจากการโอนสิ ทธิเงินมัดจาค่าที่ดินให้แก่บริ ษทั
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีการค้ าประกันด้วยเช็คลงวันที่จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายจากกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่งครบกาหนดชาระใน
เดือนมิถุนายน 2558
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ นงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้ เพียงดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ดงั กล่าว บริ ษทั พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ตามยอดเงินต้นคงเหลือทั้งจานวน
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดจาแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
เกินกาหนดชาระเป็ นเวลา:
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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3,401
3,401
(3,401)
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

2,275
5,325

-

16,177
23,777
(16,177)
7,600

-

16,177
16,177
(16,177)
-
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งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทัว่ ไป
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระเป็ นเวลา:
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

43,219
43,219
(40,596)
2,623

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

3,817
2,490
39,455
45,762
(39,455)
6,307

43,219
43,219
(40,596)
2,623

2,969
39,455
42,424
(39,455)
2,969

ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
2557
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(55,632)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(4,542)

16,177

2558
(43,997)
(หน่วย : พันบาท)

2557
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9.

(55,632)

งบการเงินเฉพาะของบรัษทั
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(1,141)

16,177

2558
(40,596)

เงินประกันโครงการ
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั เข้าทาสัญญาวางเงินประกัน เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ เดอะ โนเบิ ล อพาร์ ทเมนท์ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการ
ประเมิน ราคามูลค่าทรัพย์สินโครงการ บริ ษทั เห็ นว่า ไม่คุม้ ค่าการลงทุ น ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 จึงมีมติอนุ มตั ิยกเลิกการเข้าลงทุนในโครงการ และให้ผขู ้ ายคืนเงินประกันการศึกษาโครงการจานวน 35
ล้านบาท แก่บริ ษทั โดยปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการส่ งหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาวางเงินประกันโดยฝ่ ายกฏหมาย
ของบริ ษทั
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10. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายหุ ้นกับบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของ
โครงการอาคารชดที่ อ ยู่ระว่างการก่ อ สร้ างที่ ใกล้จะพร้ อมขาย โดยบริ ษ ัท ได้ช าระเงิ น ส าหรั บ งวดแรกในวัน ที่ 5
พฤศจิ กายน 2558 เป็ นจานวน 117 ล้านบาท จากมูลค่าหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 160 ล้านบาท ปั จจุบัน บริ ษทั อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั (due diligence) ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการซื้ อหุ ้นได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
11. ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557
ที่ดินและอาคาร
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภคและงานระบบ
ต้นทุนอื่นๆ
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
รวม

122,466
30,969
11,954
1,752
(4,250)
162,891

128,000
27,061
8,267
2,514
165,842

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

GREEN

165,842
8,953
(7,654)
(4,250)
162,891
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12. เงินฝากธนาคารทีม่ ขี ้ อจากัดในการใช้
บริ ษทั ได้วางเงินฝากประจากับธนาคารในประเทศจานวน 50 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ยังไม่มีก ารเบิ ก ใช้วงเงิ น ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 และได้วางเงิ น ฝากประจาที่ มี อยู่กับ ธนาคารใน
ประเทศอีกแห่ ง จานวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็ นประกันกับธนาคารดังกล่าวในการทาสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาว (ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2558
2557

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด)
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2558
2557

ราคาทุน
2558

2557

20,000

20,000

89.00

89.00

17,800

17,800

30,000
20,000

30,000
-

99.99
99.99

99.99
-

30,000
20,000
(47,800)
20,000

30,000
(47,800)
-

สุทธิ

14. ส่ วนได้ เสียส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เป็ นสาระสาคัญสาหรับปี 2558 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

บริ ษทั
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด

GREEN

สัดส่ วนการถือของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม (ร้อยละ)
2558
2557
11.00

11.00

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
2558
2557
(14)

(147)

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมสะสม
2558
2557
(1,656)

(1,642)
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินสุ ทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

11
148
(15,190)
(15,042)
(1,656)
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

รายได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ขาดทุนที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

GREEN

(131)
(131)
(14)
(14)
(1)
(1)
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย : พันบาท)
ประเภท
กิจการ
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ทุนชาระแล้ว
2558
2557
600,000
500,000

600,000
500,000

งบการเงินรวม
ร้อยละการถือหุ้น
2558
2557
20.00
9.00

20.00
9.00

สุทธิ

ราคาทุน
2558

2557

138,060
45,000
183,060
(138,060)
45,000

138,060
45,000
183,060
(138,060)
45,000

(หน่วย : พันบาท)
ประเภท
กิจการ
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

GREEN

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ทุนชาระแล้ว
2558
2557
600,000
500,000

600,000
500,000

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ร้อยละการถือหุ้น
ราคาทุน
2558
2557
2558
2557
20.00
9.00

20.00
9.00

140,000
45,000
185,000
(140,000)
45,000

140,000
45,000
185,000
(140,000)
45,000
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16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
(หน่วย : พันบาท)
2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม

เพิ่มขึ้น

2,106
8,475
362
10,943

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารสานักงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงินรวม
ลดลง

โอนเข้า (ออก)

2558

12,000
28,000
2,875
81
9,258
52,214

-

-

12,000
28,000
4,981
8,475
443
9,258
63,157

572
837
341
84
708
2,542

-

-

572
1,694
8,463
185
708
11,622

857
8,122
101
9,080

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(331)
1,532

51,535

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

671

2,542

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)
2556
ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม

GREEN

4,310
9,917
362
643
15,232

งบการเงินรวม
ลดลง

เพิ่มขึ้น
321
321

2,525
1,442
643
4,610

โอนเข้า (ออก)
-

2557
2,106
8,475
362
10,943
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(หน่วย : พันบาท)
2556

งบการเงินรวม
ลดลง

เพิ่มขึ้น

โอนเข้า (ออก)

2557

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม

1,525
9,385
29
202
11,141

503
9
72
87
671

1,171
1,272
289
2,732

-

857
8,122
101
9,080

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(331)
3,760

(331)
1,532

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

2,641

671

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารสานักงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
ยานพาหนะ
รวม

1,634
8,428
362
10,424

744
8,096
101
8,941

2558

12,000
28,000
2,875
81
9,258
52,214

-

-

12,000
28,000
4,509
8,428
443
9,258
62,638

572
743
331
84
708
2,438

-

-

572
1,487
8,427
185
708
11,379

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(331)
1,152

51,259

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

431

2,438

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

GREEN
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2556
ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
รวม

1,901
9,870
362
12,133

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบติดต่อสื่ อสาร
รวม

553
9,365
29
9,947

238

2557

238

505
1,442
1,947

-

1,634
8,428
362
10,424

356
3
72
431

165
1,272
1,437

-

744
8,096
101
8,941

-

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(331)
1,855

(331)
1,152

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

2,067

431

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

17. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2557
ราคาทุน
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

115,303
435
115,738

-

หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

95,938
255
96,193

-

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้า
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
GREEN

66
66

84
84

-

115,303
417
115,720

84
84

-

95,938
332
96,270

161
161

2558

(19,365)
180

(19,365)
85

120

161
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2556
ราคาทุน
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

115,303
311
115,614

หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

95,938
135
96,073

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้า

2557

124
124

-

-

115,303
435
115,738

-

-

-

95,938
255
96,193

120
120

(19,365)

(19,365)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

176

180

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี

135

120

เนื่ อ งจากบริ ษ ั ท ได้มี ก ารจ าหน่ า ยโรงงานและยกเลิ ก กระบวนการผลิ ต
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เครื่ องหมายการค้าสาหรับเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อง) จึงไม่ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั ในอนาคต ดังนั้น บริ ษทั จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับมูลค่าที่เหลือของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทั้งจานวน
18. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
จะครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

GREEN

1,547
5,443
6,990
(1,018)
5,972
(1,163)
4,809

-
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ในระหว่างปี บริ ษทั ทาสัญญาเช่าการเงิน รถยนต์ 3 คัน โดยมีระยะเวลา 60 เดือน
19. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั เป็ นเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งมีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีกาหนดการชาระคืนทั้งสิ้ น 120 งวด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากประจาจาก
สถาบันการเงินเดียวกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
20. หนีส้ ินภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายชาระระหว่างปี
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุนตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุนตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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334
14
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202
261
7
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306
235
14
-

96
206
4
-

226

-

226

-

393
1,273
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332

339
339

393
1,174
(941)
233
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ประมาณการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่สาคัญมีดงั นี้
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริ ษทั เอ ซี ดี
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.40 ต่อปี
ร้อยละ 2.30 ต่อปี
อัตราการตาย
ตารางมรณะไทยปี 2551
ตารางมรณะไทยปี 2551
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สาหรับพนักงานรายเดือน
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
อายุเกษียณ
60 ปี
60 ปี
จานวนพนักงาน
44 คน
6 คน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains or losses) เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการขึ้นเงินเดื อนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
เพิม่ (ลด) ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
อัตราคิดลด
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี )
อัตราคิดลด
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี )
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี )
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี )
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21. ทุนเรือนหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนเรื อนหุน้
ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีม ติ อนุ มตั ิ และแก้ไขเพิ่ มเติ ม หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ตามรายละเอียดดังนี้
21.1

ลดทุ น จดทะเบี ยน ของบ ริ ษั ท จาก 1,275,000,000 บาท (1,275,000,000 หุ ้ น ) เป็ น 576,300,000 บ าท
(576,300,000 หุ ้น) โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 698,700,000 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท

21.2

เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จาก 576,300,000 เป็ น 1,149,760,250 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ จ านวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
21.2.1

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 199,230,125 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ตามสัดส่ วนในอัตรา 2 หุ ้น
เดิม ต่อ 1 หุน้ เพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3 บาท

21.2.2

จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 199,230,125 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
จัดสรรหุ ้น เพิ่ มทุ น จานวน 170,000,000 หุ ้น ให้แก่ นักลงทุ น ที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่ งเป็ น
บุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

21.2.3

21.2.4

จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากเสนอขาย
หุน้ ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ในระหว่างปี บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้

เงื่อนไขตามหมายเหตุขอ้ ที่
21.2.1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2
21.2.2

จานวนหุ้น (หุ้น)
166,024,432
16,744,803
4,216,473
50,100

จานวน (บาท)
498,073,296
16,744,803
4,216,473
50,100

จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2558
9 มิถุนายน 2558
9 ธันวาคม 2558
9 ธันวาคม 2558

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเกิดจากการเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิม (21.2.1) ซึ่งบริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ในราคาหุ ้นละ 3 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท)
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม 2 หุ ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวนรวม
125,000,000 หน่วย และให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่
ได้รั บ การจัด สรรและช าระเงิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว 2 หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ 1 หน่ ว ย ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ร วม
50,000,000 หน่วย
นอกจากนั้น บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้งที่ 3”) ที่ออกให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่การ
ออกและจัดสรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม 2 หุ ้น สามัญ ต่ อ 1 หน่ วยใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จานวนรวม 250,000,000
หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุน้ ละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท)
โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2 (ACD-W2) นามาใช้สิทธิ จานวน 16,271,015 หน่ วย
เพื่อซื้อหุน้ สามัญ จานวน 20,961,276 หุน้ ตามราคาใช้สิทธิที่ 1.28826 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิครั้ง
ที่ 2 จานวน 144,428,067 หน่วย ซึ่งครบกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (“ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม จานวนรวม 166,024,432 หน่วย และให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้
ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรและชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว 1
หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุน้ ละ 1 บาท โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 (ACD-W4) นามาใช้สิทธิ จานวน 50,100 หน่ วย เพื่อ
ซื้ อหุ ้นสามัญ จานวน 50,100 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ ที่ 1 บาทต่อสิ ท ธิ บริ ษทั จึ งมี ทุ นจดทะเบี ยนที่ ชาระแล้ว
เพิ่มขึ้น 50,100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 จานวน
165,974,332 หน่วย ซึ่งครบกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 มิถุนายน 2561
22. ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่
ชาระแล้วและออกจาหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
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ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นปรับลด จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรับลดโดย
ถือว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด
ในการคานวณจานวนหุ ้นสามัญที่ เพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริ ษทั คานวณว่าหากนาเงิ นที่ ได้รับจากการใช้สิทธิ จาก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยูด่ งั กล่าวมาซื้ อหุ ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกาหนดจานวนหุ ้น
สามัญที่ตอ้ งออกเพิ่ม แล้วนาจานวนหุ ้นสามัญส่ วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ ้นสามัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ ไม่มีการปรับปรุ งใดๆ
ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ ้นปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ขาดทุนที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

(113,435)

(82,231)

(108,988)

(116,632)

407,138

397,427

407,138

397,427

(0.28)

(0.21)

(0.27)

(0.29)

งบการเงินรวม
2558
2557
ขาดทุนที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
(ปรับลดซึ่งไม่แตกต่างจากขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
หุน้ ที่เสมือนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

GREEN

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557

(113,435)

(82,231)

(108,988)

(116,632)

407,138

397,427

407,138

397,427

47,295
454,433

136,894
534,321

47,295
454,433

136,894
534,321

(0.25)

(0.15)

(0.24)

(0.22)
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23. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
24. สินทรัพย์ /หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ขาดทุ น ทางภาษี และค่าเผื่ออื่ น ๆ ถือเป็ นผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักจากกาไรเพื่อคานวณภาษี เมื่ อยังไม่สิ้น อายุตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้รายการดังกล่าวในการคานวณเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิต
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขายห้องชุด
ต้นทุนขายอุปกรณ์การผลิต
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการจากสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิ ร์ต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

295
7,654
2,774
50,543
38,168

13,202
51,064
22,608
791
(32,192)
23,411
4,036
24,409

7,654
2,670
55,094
35,505

8,909
22,608
551
(31,517)
30,000
52,658
16,218

26. ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจาแนกการดาเนิ นกิจการเป็ น 3 ส่ วนงานหลักคือ ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อจาหน่ายและ
ส่ วนงานธุ รกิ จบริ การจัดกิ จกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ การด าเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภู มิ ศาสตร์ ใน
ประเทศและต่างประเทศ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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1
รายได้จาก
การขายและบริ การ
2558
2557
รายได้
ต้นทุน
กาไรขั้นต้น

537
(295)
242

3,611
(17)
3,594

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จาก
รายได้ค่าบริ การจัด
การขาย
กิจกรรมทางการตลาด
อสังหาริ มทรัพย์
และประชาสัมพันธ์
2558
2557
2558
2557
9,347
(11,904)

-

-

(2,557)

-

-

47,122
(51,064)
(3,942)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสาหรับปี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

รวม
2558

2557

9,884
(12,199)
(2,315)

50,733
(51,081)
(348)

19,212
(10,434)
(130,634)
11,406
(684)
(113,449)

249
(1,414)
(81,278)
448
(35)
(82,378)

51,535
710,300
761,835

1,532
302,187
303,719

รายได้และต้นทุนที่เกิดจากการขายเป็ นรายได้จากการขายเหมาสิ นค้าคงเหลือค้างสต๊อกที่บริ ษทั เคยตั้งค่าเผื่อขาดทุนไว้
ทั้งจานวนแล้วสาหรับปี 2557
ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีผลกระทบทางการค้าอย่างมีสาระสาคัญในระหว่างปี 2558
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง มีรายได้ลูกค้ารายใหญ่แห่งหนึ่ ง คือ บริ ษทั มอนเทอเรย์ พาร์ค รี สอร์ ท จากัดซึ่ งมีจานวนประมาณ
12.88 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากการจัดงานหารายได้เพียงครั้งเดียวสาหรับปี 2557
27. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุ งอาคารและเฟอร์นิเจอร์ คงเหลือจานวน 12.99 ล้าน
บาท
27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่ายานพาหนะและค่าเช่าอาคารตามสัญญา ดังนี้
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ล้านบาท
สัญญาเช่ายานพาหนะ
ภายใน
1 ปี

0.24

28. การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีเครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ลูกหนี้ การค้า เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน และเจ้าหนี้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชี
สาหรั บ การบัน ทึ กและการวัดมู ลค่าของรายการเหล่านี้ ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้อง ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4
บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กยู้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึ งคาดว่าจะไม่ได้รับ
ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้สญ
ั ญา
เช่าการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของบริ ษทั จึ งอยูใ่ น
ระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้

งบการเงินรวม
2558
อัตรา
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
169.51
0.04
70
100
170
169.51
0.04

รวม
169.55
70
100
339.55

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.05 – 2.50
1.50
1.20 – 1.50

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

11.54
11.54

งบการเงินรวม
2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
5.66
5.66

รวม

0.61
0.61

6.27
11.54
17.81

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.60 – 2.30
1.125

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้

70
100
170

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
155.36
155.36

รวม

0.04
56.44
56.48

155.40
70
56.44
100
381.84

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.05 – 2.50
1.50
5.00 – 12.00
1.20 – 1.50

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
GREEN

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
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อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

11.54
41.45
52.99

5.28
5.28

0.06
14.99
15.05

รวม
5.34
11.54
56.44
73.32

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.60 – 2.30
1.125
5.00 – 12.00

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื่ องจากมีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้าเป็ น
เงิ น ตราต่ างประเทศ บริ ษ ัท มิ ไ ด้ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ ว งหน้าเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี ยอดคงเหลื อของสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ ซึ่งไม่ได้มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน
พันเยน

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2558
2557
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
45,128.50

-

45,128.50

-

มูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ มี
อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นเกณฑ์เดียวกับตลาด ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
29.1
GREEN

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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29.2

GREEN

ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุมมี มติอนุ มตั ิยกเลิ กการเข้า
ลงทุนในโครงการโครงการ เดอะ โนเบิ ล อพาร์ ทเมนท์ จังหวัดเชี ยงใหม่ และให้ผขู ้ ายคืนเงินประกันการศึกษา
โครงการจานวน 35 ล้านบาท แก่บริ ษทั
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

ชื่ อ-สกุล
1. พล.ต.ต.สหัสชัย
อินทรสุขศรี

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิการศึกษา
วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณั ฑิต

อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ น
กรรมการ รุ่ นที่ 34/2004 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
0.563
(หมายเหตุ :
ณ วันที่ 2
มีนาคม 59)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

-ประธานกรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

2556

-กรรมการผูจ้ ดั การ

-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

2556

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

2548 - ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

2542

-ผูบ้ งั คับกองการเงิน

-สานักงานตารวจแห่ งชาติ

2535
2533

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

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

2527
2524

GREEN

บริษทั

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

หน้าที่ 114
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ชื่ อ-สกุล
2.นายประทีป
อนันตโชติ

3. นายวิจิตร คาภูมี

อายุ
(ปี )
59

46

คุณวุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด
หลักสู ตรนายทหารส่งกาลังบารุ งขั้นต้น
หลักสู ตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
หลักสู ตรนายทหารส่งกาลังบารุ งขั้นสู ง
หลักสูตรผูบ้ ริ หารการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส

GREEN

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

-รองประธานกรรมการบริ ษทั

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

2557-2558

-กรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ.เอเชี ย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

2550-2556

-ผูจ้ ดั การสาขา สาขาศรี
นคริ นทร์ – เทพารักษ์

- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน

2542-2549

-ผูจ้ ดั การสาขา บางใหญ่

- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน

2538-2541

-ผูจ้ ดั การสาขา สวนพลู

- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน

- กรรมการ

- บมจ.เอเชี ย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

-กรรมการบริ หาร

-บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด

2547 – 2550

-ผูจ้ ดั การ

-บริ ษทั จอย วิชนั่ ซิ สเต็ม จากัด

2552 – 2556

-หัวหน้าแผนกวิชา
ลาดตระเวนทางอากาศ

-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบตั ิทาง
อากาศ

2551 – 2552

-รองหัวหน้าแผนกวิชา
ลาดตระเวนทางอากาศ

-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบตั ิทาง
อากาศ

2543 – 2551

-คณะอนุกรรมาธิการ
การทหาร

-สภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อพิจารณาการขุดคอ
คอดกระ

2556 – ก.พ. 2558

2556 – ปัจจุบนั

บริษทั

หน้าที่ 115
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ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

5.นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา

55

คุณวุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาการตลาดระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวูด๊ บูรี่ เบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอเนี ย สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
หลักสูตร R.E.C.U. ผูจ้ ดั การโครงการอสังหาริ มทรัพย์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
6.54
(หมายเหตุ :
ข้อมูลสัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

67

บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

ม.ค. 2559 – ก.พ. 2559 - กรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2557 – 2558

หลักสูตรบังคับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ลอสแอนเจลิส
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา

6.นางภวัญญา
กฤตชาติ

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

2557 – ปัจจุบนั

- กรรมการ

- บ. ซีบีเอสเอ็ม แคปปิ ตอล เซอร์วิส พีทีอี
ประเทศสิ งคโปร์

2554 – ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษา

- บ. ฟูลตัน แคปปิ ตอล ประเทศสิ งคโปร์

2553 – ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษา กรรมการผูจ้ ดั การ

- บ. โอเชี่ ยน อีเลฟเว่น จากัด ประเทศไทย

2556 – 2557

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

2555 – 2556

- กรรมการ

- บริ ษทั ซีบีเอสเอ็ม แคปปิ ตอล เซอร์วิส พีทีอี
ประเทศสิ งคโปร์

- กรรมการ
-ประธานกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ. โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต
- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2552 – 2556

-กรรมการบริ หาร

- บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์

2551 – 2555

-กรรมการ

- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2538 – 2546
ปัจจุบนั - (เริ่ มเข้า
ดารงตาแหน่ง เมื่อ
วันที่ 5 ก.พ. 58)
2556 – ปัจจุบนั

GREEN

หน้าที่ 116
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ชื่ อ-สกุล

7.นายวิรัติ จันทร์ศิริวัฒนา

GREEN

อายุ
(ปี )

62

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2550 – 2551

- ที่ปรึ กษา

- บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)

2541-2548

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ดูแล
บริ หารงานสาขา บางใหญ่

-ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2553 – ปัจจุบนั

- กรรมการ

-สมาคมนิ สิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 – ปัจจุบนั

- ประธาน

- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง

2555 – 2557

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
แผนพัฒนาองค์กร

- การไฟฟ้านครหลวง

2554 – 2556

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อสาร

-การไฟฟ้านครหลวง

2552 – 2554

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

-การไฟฟ้านครหลวง

ปัจจุบนั - (เริ่ มเข้า
ดารงตาแหน่ง เมื่อ
วันที่ 13 ก.พ. 58)

หน้าที่ 117
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ชื่ อ-สกุล

8.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

GREEN

อายุ
(ปี )

57

คุณวุฒิการศึกษา

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2550 – 2552

- นักบริ หาร 11 ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายจัดการยานพาหนะและ
เครื่ องกล

-การไฟฟ้านครหลวง

2548 – 2550

- นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ระบบสื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์

-การไฟฟ้านครหลวง

2542 – 2548

- นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการ
กองระบบสื่ อสารฝ่ าย
บารุ งรักษาระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง

-กรรมการ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2531 – ปัจจุบนั

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

- บริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ ต จากัด
- บริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด
- บริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จากัด

2557

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ซันวูด้ อินดัสทรี ส์

2555

- ประธานหลักสูตรพัฒนา
สัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร

- กรมกิจการพลเรื อนทหารบก

ปัจจุบนั - (เริ่ มเข้า
ดารงตาแหน่ง เมื่อ
วันที่ 30 เม.ย. 58)

บริษทั

หน้าที่ 118

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล

9.นายออย บุน อัน
(Mr.Ooi Boon Aun)

GREEN

อายุ
(ปี )

57

คุณวุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่ งชาติสิงค์โปร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2551
2548

- กรรมการผูจ้ ดั การ
- คณะอนุกรรมาธิการ การ
พัฒนาเศรษฐกิจด้าน
เทคโนโลยีและการค้า

- บริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
- สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

2529

- ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. จุฑานาวี

2527

- แผนก Charterer

- UMC International Co.,Ltd

2525

- ฝ่ ายต่างประเทศ

- ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

- กรรมการ

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2553 – ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั เคียน อินเวสเม้น โฮลดิ้ง ไพรเวท จากัด

2550 – ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั อีส แอริ นแอน แอสเซส จากัด

2547 – 2549

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- ธนาคาร เดฟฟ่ า อินเวสเมนท์ จากัด ฮ่องกง

2539 – 2549

- สมาชิ กกิตติมศักดิ์

- สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน

2546 – 2547

- หัวหน้า

- นอร์ ท เอเชี ยน ออริ จิเนชัน่ ธนาคารสแตน
ดาร์ ท เอเชี ย จากัด

ปัจจุบนั - (เริ่ มเข้า
ดารงตาแหน่ง เมื่อ
วันที่ 30 เม.ย. 58)

หน้าที่ 119

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล

10.นายเกลน ลาว
เลียน เซ่ง

GREEN

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2541 – 2546

- รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- TCC กรุ๊ ป จากัด (กลุ่มบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ)

- กรรมการ

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2556 – ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั ฟูลตัน แคปิ ตอล

2555 – ปัจจุบนั

- ประธานบริ หารและกรรมการ - บริ ษทั อเมดีโอ รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบนั
(เริ่ มเข้าดารง
ตาแหน่ง เมื่อ วันที่
5 ก.พ. 58)

2539 – 2549

- กรรมการ / รองประธานคนแรก

- ธนาคารยูเนี่ยน สวิสเซอร์แลนด์,
Painewebbers

2539 – 2549

- สมาชิ กกิตติมศักดิ์

- สาธารณรัญไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน

2538 – 2539

- ผูจ้ ดั การ

- ธนาคาร Dresner

2538 – 2538

- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

- ธนาคารราโบ

2536 – 2537

- เหรัญญิก

- ธนาคารยูเนี่ยน, สวิสเซอร์แลนด์

2536 – 2536

- นักลงทุนทางการเงิน

- ดีสทริ คอล (แคลิฟอเนีย)

2532 – 2536

ผูช้ ่วยนักลงทุนทางการเงิน

- ธนาคารดีบีเอส สิ งคโปร์

หน้าที่ 120

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล
11.นางสาวกรวรรณ
ใจวันดี

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิการศึกษา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี
ปวช. วิทยาอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี

12.นายสิ น เอกวิศาล

72

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

GREEN

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
6.081
(หมายเหตุ :
ณ วันที่ 2
มีนาคม 59)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั - กรรมการ
2557 – ปัจจุบนั

ไม่มี

ตาแหน่ ง

บริษทั
- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

- นักธุรกิจ

ก.พ 2559 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

2557 – ปัจจุบนั

- ประธาน

- บริ ษทั ฐานมัน่ คงกรุ๊ ป จากัด

2556 – ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษา
- ที่ปรึ กษา

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

เม.ย. 2553 – 2554

- คณะอนุกรรมาธิการ

- ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

2552 – ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษา
- ประธานกรรมการ

- บริ ษทั วัฒนโสภณ จากัด
- บริ ษทั ทรัพย์เซฟอพาร์ ตเม้นท์ จากัด

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาทางการเงิน
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน

- บริ ษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จากัด
- บริ ษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จากัด

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

- บจก. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

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

- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด

หน้าที่ 121

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริษทั

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

- บรรษัท บริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

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

- ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544

- รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2539 – มิ.ย. 2543

- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายสิ นเชื่ อสานักงานใหญ่
และสาขา)

- ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ม.ค. – ธ.ค. 2538

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายสิ นเชื่ อสานักงานใหญ่)

- ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

2539 – 2544

- ประธานคณะกรรมการบริ หาร

- บริ ษทั ไชน่า (สยาม) อินชัวรัน จากัด

2539 – 2543

- กรรมการ

- บริ ษทั บางกอก โพลีเอสเตอร์ จากัด

2537 – 2539

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั เงินทุน ธนมาศ จากัด

2533 – 2536

- กรรมการ

- บริ ษทั ท้อปอีซี่ จากัด

2523 – 2536

- กรรมการ

- บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ าย
บัตรเครดิต

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ปี 2536

GREEN

ตาแหน่ ง

หน้าที่ 122

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2533 – 2536

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ าย
กิจการสาขา และผูจ้ ดั การภาค 1

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2530 – 2533

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการ
สาขา และผูจ้ ดั การสานักสี ลม

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2524 – 2530

- รองผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการ
สาขา และผูจ้ ดั การสานัก
ถนนเสื อป่ า

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2520 – 2523

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

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2519 – 2520

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

2517 – 2519

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

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2515

- ส่ วนการพนักงาน ฝ่ ายธุรการ

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

- เศรษฐกร

- กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี

2509 – 2512

GREEN

บริษทั

หน้าที่ 123

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล
11. นางสาวสุภาพร
สุวรรณแสงชูโต

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (นิดา้ )

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 – ก.พ. 2559

59

ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

GREEN

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2549 – 2558

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

- บมจ. ยูนิค แก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์

2537 – 2537

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ

- บริ ษทั พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จากัด

2533 – 2537

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

- บริ ษทั ไซมอน แอนด์ แอสโซซิเอท
จากัด

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบริ หารงานทัว่ ไป

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2559

-ที่ปรึ กษาทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

- บจก. ไทยอัลลอย แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
- บริ ษทั เจ็ท เวย์ ออโต้ จากัด
- บจก. ไทยอัลลอย วีล จากัด

2557 – 2558

- รองประธานอาวุโสฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

- บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด

2554 – 2555

- การบริ หารจัดการ

- บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

2553 – 2554

- เลขานุการคณะกรรมการ
- รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์

- บริ ษทั ไทยโฟม จากัด

บัญชีบณั ฑิต ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12. นายสหัสธัส คงวุธ

ตาแหน่ ง

2558 – ก.พ. 2559

หน้าที่ 124

รายงานประจาปี 2558
ชื่ อ-สกุล

13. นายคมสัณห์
ธัมมรัคคิต

อายุ
(ปี )

56

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแอชแลนด์
รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2552 – 2553

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล - บริ ษทั อิมเพรสเทคโนโลยี จากัด
และฝ่ ายจัดซื้ อ

2550 – 2552

- ที่ปรึ กษาฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

- บริ ษทั อิมเพรสเทคโนโลยี จากัด

2545 – 2550

- รองประธานฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

- บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด

2541 – 2545

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล - บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
และฝ่ ายจัดซื้ อ

2537 – 2541

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน

2558 – ปัจจุบนั

- บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สาย - บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
งานธุรกิจพลังงาน

เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 – 2557

- ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

- บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

หลักสูตร “การวิเคราะห์และประเมินโครงการ” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ รุ่ นที่ 12/35

2554 – 2556

- ที่ปรึ กษาทางการเงิน

- ซีบีเอสเอ็ม ประเทศสิ งคโปร์

2551 – 2554

- ที่ปรึ กษาทางการเงิน

- ซี บีเอสเอ็ม กรุ๊ ป ฮ่องกง

2549 – 2550

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งาน Asset Management

- บจก. เอส ซี บี แคปปิ ตอลเซอร์วิช

หลักสูตร “Real Estate Investment : Strategy, Analysis, an
Decision” สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่ นที่ 1/37
หลักสูตร “วาณิ ชธนกิจ” คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่ นที่ 2/37
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กิจเสรี
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มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การจัดการต้อนรับระหว่างประเทศ (International
Hospitality Management) โรงแรม สถาบัน Montreux
สวิตเซอร์แลนด์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2547 – 2549

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งาน Business Development

- บจก. อัลฟ่ าแคปปิ ตอล เอเอ็มซี

2543 – 2546

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายกากับดูแล
ติดตามหนี้ NPL Portfolio

- บจก.อัลฟ่ าแคปปิ ตอล เอเอ็มซี

2541 – 2542

- ผูจ้ ดั การเฉพาะกิจ

- บลง.คาเธย์ ไฟแนนซ์ จากัด (มหาชน)
- บลง.จี.เอฟ.จากัด (มหาชน)

2538 – 2541

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นเชื่อ
โครงการ

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

2535 – 2538

- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
สิ นเชื่อโครงการ

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

2533 – 2535

- หัวหน้าส่ วน ส่วนสิ นเชื่ อ
เพื่อการพาณิ ชย์

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

2529 – 2533

- เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ ส่ วน
สิ นเชื่อพื่อการพาณิ ชย์

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

เม.ย.58 –ก.พ.59
(ลาออกจาก
ตาแหน่งเมื่อ 29
ก.พ. 2559)
2553 – ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายอสังหาริ มทรัพย์

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

- ผูจ้ ดั การ

- Hotel Pawillion
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ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน ( เกียรตินิยมอันดับสอง )
มหาวิทยาลัย Santa Clara แคลิฟอร์เนีย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2558 – ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
กลยุทธ์และการลงทุน

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2557 – 2558

- ผูอ้ านวยการบริ หาร

- CBSM Capital Services

2550 - 2557

- รองประธานฝ่ ายการ ตลาดทุน

- INTL FCStone

2546 – 2550

- ผูจ้ ดั การ การซื้ อขาย
หลักทรัพย์

- Standard Bank

- นักวิจยั

- ING Barrings

- รอง / ผูจ้ ดั การโครงการ

- DBS Securities

2556 – ปัจจุบนั

-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2549-2555

-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

-บ. พรรพี การบัญชี

2556 - ปัจจุบนั

-เลขานุการบริ ษทั

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2547 -2556

-เลขานุการประธานบริ หาร

-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอน์ คอน
สตรัคชัน่

2546-2547

-เลขานุการคณะทางาน
การเกษตรและสหกรณ์

-สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ

2545
2543 - 2545
16.นางธนิดา
อินทจักร์

17. นางสาวสรัญรัตน์
สี สนั

47
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รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (MBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั
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