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ข้ อมูลจาเพาะของบริษทั / CORPARATE PROFILE
ชื่ อบริษัท :

Company Name :

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

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

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

เลขทะเบียนบริษัท :
0107548000587
Company Registration : 0107548000587
ผู้สอบบัญชี :

AUDITORS

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 สุขมุ วิท 22 ซ.สายน้ าทิพย์ ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02-259-5300
โทรสาร : 02-259-8956
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO.,LTD
316/32 Sukhumvit 22 Road (Soi Sainumthip) Klongtoey Bangkok 10110
Tel. +662-259-5300 (8 lines)
Fax. +662-259-8956, +662-259-8959, +662-260-1553

นายทะเบียน :

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

7 มกราคม 2535
January 7, 1992

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :
SET LISING :

8 ธันวาคม 2548
December 8, 2005

ทุนจดทะเบียน :
Authorized Capital :

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

ทุนเรียกชาระแล้ ว :
Paid-up Share Capital :

715,020,835.00 บาท
715,020,835.00 baht
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน

2557

2558

(หน่ วย : พันบาท)
2559

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

51,430.00
(82,378.00)
(82,378.00)
303,719.00
12,982.00
290,737.00
1,275,000.00
398,460.00

40,502.00
(113,449.00)
(113,449.00)
767,049.00
71,279.00
695,770.00
1,275,000.00
585,496.00

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

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

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

-280.11%
-23.00%
-21.19%
4,917.94
342.65
0.10

-26.17%
-17.07%
-21.29%
230.34
13.36
0.04

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

(0.15)
1.00
0.73

(0.25)
1.00
1.19

(0.17)
1.00
1.03
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สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในกิจการของบริ ษทั ทุกท่าน

ในช่ วงรอบปี 2559 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ได้เข้าบริ ห ารบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยในปี 2559 บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการจาหน่ายห้องชุดโครงการออริ จินส์ (บางมด-พระราม 2)
จานวน 420 ล้านบาทโดยประมาณ และบริ ษทั ยังคงดาเนิ นการกระตุน้ แผนการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั บริ หาร
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อันเป็ นธุรกิจที่มีความมัน่ คงและยัง่ ยืนในกลุ่มบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนการ
พัฒนาโครงการร็ อคเซี ย (ตักสิ ลา) ได้มีการปรับปรุ งและตกแต่ง (Renovate) เสร็ จสมบูรณ์แล้ว บริ ษทั ฯ จึงได้ประสานงาน
เป็ นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อส่ งเสริ มการ
จาหน่ายห้องชุดในโครงการร็ อคเซีย (ตักสิ ลา) ซึ่งคาดว่าจะทาให้การจาหน่ายห้องชุดโครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยเร็ ว
ในส่ วนของธุ รกิ จพลังงานทางเลื อก บริ ษทั จึ งยังคงยึดมัน่ ในการที่ พฒ
ั นาธุ รกิ จด้านพลังงานทดแทน เนื่ องจาก
เล็งเห็นถึงการเพิ่มรายได้และเสริ มความมัน่ คงยัง่ ยืนให้แก่บริ ษทั เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพและความเจริ ญเติบโตค่อนข้างสู ง และเป็ นธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างต่อ เนื่ อง ด้วยเหตุ ผลที่ ว่ามี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของการใช้พ ลังงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในอัต ราส่ วนที่ ก้าวหน้า ทั้งนี้
เพื่อความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต
สุ ดท้ ายนี้ บริ ษ ัทขอขอบคุ ณท่ านผู ้ถื อหุ ้ น ผู ้ร่ วมทุ น ลู กค้า พนั กงาน สถาบันการเงิ น และผู ้ที่ เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ ทุ กท่ าน
ที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนการดาเนิ นการของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้บริ ษทั ดาเนิ นงานด้วย
หลักจรรยาบรรณและบรรษัทธรรมาภิบาลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ กี่ ยวข้องทุกท่าน และพัฒนาขีดความสามารถของ
บริ ษทั ให้เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

ขอแสดงความนับถือ

(พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานกรรมการ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ กลยุทธ์ ของบริษัทหรื อกลุ่มบริษัท
▪

วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ”

▪

พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีอตั ราการเติบโต
2. มุ่ ง มั่น สร้ า งองค์ ก รสู่ ค วามเป็ นมื อ อาชี พ ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
อสั งหาริ มทรั พย์ที่ มี รายได้จากทรั พย์สิน (Income property) เช่ น ธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ / Service Apartment /
โรงแรมที่มีกระแสรายได้รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
3. มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
4. มุ่งมัน่ สร้างองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่ อสร้างกระแสรายได้
ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
5. ดาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคมเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร เป็ น 1 ใน 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งเน้น
คุณภาพและเน้นกระแสรายได้สู่องค์กรอย่างยัง่ ยืน

▪

เป้าหมาย
เป็ นผู ้น าในการพัฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ต่ างๆ และสร้ างองค์ก รสู่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green &
Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
▪

บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นธุรกิจจากการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สันทนาการ ได้แก่ เครื่ องเล่น
ปาเป้ าอิเลคทรอนิ กส์ โต๊ะพูล โต๊ะฟุตบอล และโต๊ะไฟร์ บอล ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ ได้รับความนิ ยมของตลาดน้อยลงมาสู่ ธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่ พกั อาศัยเพื่อจาหน่ ายประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนี ยมเพื่อที่ อยู่
อาศัยโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่ เป็ นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community) บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงและความผันแปรของรายได้ เพิม่ กาไร รวมถึงเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ยุคปั จจุบนั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงยึดนโยบายแนวทางการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อีกทั้งสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด
Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
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กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท บ้านและคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
เป็ นที่ ต้ งั ของสถาบันอุดมศึ กษาหลายๆ แห่ ง ที่ มีการพัฒ นาอาคารเรี ยนเพื่ อขยายสาขาในอนาคต รองรับกระแสการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 - 2559 ที่ มองเห็ นว่าภาคอีสานเป็ นพื้นที่
หนึ่ งที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต และมีแนวโน้มที่จะเกิดการลงทุนของภาครัฐ ในเรื่ องโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ทั้งการขยายเส้นทางรถไฟใหม่ การปรับเส้นทางรถไฟเดิมเป็ นแบบทางคู่ และมอเตอร์เวย์
▪

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น พัฒนาธุรกิจเพื่อการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ / Service
Apartment / โรงแรมในจังหวัดหัวเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวเป็ นหลัก
▪ แผนงานในอนาคตเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท
เนื่ องจากบริ ษทั กรี น รี ซอร์ ส เซส จากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น และมีการปรับเปลี่ยน
ผูบ้ ริ หารชุดใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดังนี้
ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (เดิม) โครงการร็ อคเซีย ซึ่งกาลังพัฒนาโครงการ และมีการรับรู ้รายได้บางส่วนของในงบการเงินรวม
ประจาปี 2559 และภายในอนาคต
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (ใหม่) โครงการออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จานวน 371 ห้องชุด คาดการณ์วา่ จะโอนอาคาร
ชุดให้กบั ลูกค้าได้พร้อมรับรู ้รายได้ในปี 2560 และภายในอนาคต
ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงิน อยูร่ ะหว่างการศึกษา
โครงการต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ธุรกิจพลังงาน
ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR, พลังงานลม, พลังงานน้ า
เป็ นต้น ซึ่งคาดการณ์วา่ ในอนาคตน้ ามันกาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจ
ดังกล่าวน่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น และมีความพยายามทาให้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึ้นตามไป
ด้วย เป็ นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น และขยายฐานธุรกิจให้สามารถมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันของธุ รกิ จในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน จึ งได้จดั ตั้ง บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ขึ้น เพื่อรองรับการประกอบธุ รกิ จ
ภายในอนาคต
ธุรกิจอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ ปรึ กษาทางการเงิน อยู่ระหว่างการศึ กษาโครงการต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับมติ จากที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ชื่ อ บริ ษ ัท (จากเดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) เป็ น บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป (และ
เดิมชื่อบริ ษทั ไมด้า เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไมด้า อุตสาหกรรม จากัด
จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตดอก
ลาโพง และตูล้ าโพงสาหรับเครื่ องเสี ยงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ที่ทาจากไม้ตามคาสั่งซื้ อของผูป้ ระกอบการใน
ประเทศเป็ นหลัก ทั้งนี้กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริ ษทั ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2.50 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เสนอ
ขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ในปี 2545 บริ ษทั ได้ขยายการดาเนินธุรกิจไปสู่การเป็ นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”)
สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่มีการใช้ชิ้นส่ วนที่ทาจากไม้เป็ น
ส่ วนประกอบ เช่น เครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิ คส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer
Table) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ตวั แทน
จาหน่ ายสิ นค้า (Distributor) ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า (Agent) และผูป้ ระกอบการ (Operator) ของลูกค้าอีกทอดหนึ่ งภายใต้ตรา
สิ นค้าของตนเอง
ในเดือนธันวาคม ปี 2547 บริ ษทั ตกลงร่ วมทุนกับ MMC โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท เป็ น 240 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 21 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทยจานวน
12.6 ล้านหุ ้น และ MMC จานวน 8.4 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10 บาท และได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพียงร้ อยละ 25 ของทุ นจด
ทะเบียนส่ วนที่เพิ่ม ทาให้บริ ษทั มีทุนชาระแล้ว ณ วันสิ้นปี 2547 เป็ นจานวน 82.50 ล้านบาท หลังจากนั้น บริ ษทั ได้มีมติลด
ทุนจดทะเบี ยนจานวน 40 ล้านบาท จากเดิ ม 240 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นส่ วนที่ เหลื อ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ทาให้ผถู ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทย และ MMC ถือหุน้ เป็ นจานวน 13 ล้านหุน้ และ 7 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 200 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายไทย และ MMC
ได้ตกลงร่ วมกันที่จะนาหุ ้นจานวน 44.57 ล้านหุ ้น และจานวน 24 ล้านหุน้ ตามลาดับ รวมเป็ น 68.57 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญ ชี Lock up กับบริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 28.57
ของทุนชาระแล้ว (240 ล้านหุ ้น) ในกรณี ที่ผูร้ ่ วมทุนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการขายหุ ้นของตนออกจากบัญชี Lock up จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูร้ ่ วมทุนทั้งสองฝ่ าย และตกลงที่ จะรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นตลอดระยะเวลาของการร่ วมทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละฝ่ ายให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว (240 ล้านบาท)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2548 บริ ษทั ได้นาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวน 170 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น ไปซื้ อที่ดิน
ประมาณ 4 ไร่ เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั โรงงาน และซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 17 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างในส่ วนการขยายโรงงาน
และคลังสิ น ค้าจากบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้ท าสัญ ญาซื้ อ ตราสิ น ค้า “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC
เพื่อทาให้บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจาหน่ ายเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่าวได้ทวั่ โลก ยกเว้น ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย (พื้นที่ที่บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้
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ตราสิ นค้า “Medalist” จะรวมเรี ยกว่า “Territory” ส่ วนพื้นที่อื่นๆ ซึ่ งยังคงเป็ นสิ ทธิ ของ MMC ได้แก่ ประเทศต่างๆ ในทวีป
อเมริ กา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรี ยกว่า “Non-Territory”) ซึ่งทาให้บริ ษทั สามารถจาหน่าย
สิ นค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีกาไรต่อหน่วยสูงขึ้น เนื่ องจากจาหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ตอ้ งขายผ่าน MMC ดังเช่น
ในอดีต
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ท าสัญ ญาสนับ สนุ น การดาเนิ น ธุ รกิ จ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยก าหนดให้
MMC ช่วยทาการส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางจาหน่ ายเชิงรุ กสาหรับเครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ Territory เช่ น การส่ ง มอบรายชื่ อ สถานที่ ติ ด ต่ อ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ของลู ก ค้า ให้ กั บ บริ ษั ท
การประสานงานให้บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ใน Territory เป็ นต้น ซึ่ งทาให้
บริ ษทั ได้ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ดา้ นการตลาด และช่วยเสริ มความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 มีมติให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ ้นจาก 10 บาท เป็ น 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 250 ล้านบาท โดย
ออกหุ ้น สามัญ ใหม่ จานวน 50 ล้านหุ ้น เพื่ อ เสนอขายต่ อประชาชนจานวน 40 ล้านหุ ้น และเพื่ อ รองรั บ การใช้สิท ธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่จะเสนอขายให้กบั กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั จานวน 10 ล้านหุน้ และมีมติให้
นาหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซู ล่า จากัด จานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
116.66 บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
ในระหว่างปี 2549 - 2550 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีผลทาให้ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น
250 ล้านบาท
ในปี 2550 บริ ษทั MMC ได้มอบสิ ทธิ การขายในส่ วนของประเทศรัสเซี ย ประเทศจี น และประเทศอินเดี ย ให้กบั
ทางบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีสิทธิในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดังกล่าว โดย MMC สัญญาว่าจะไม่ประกอบ
ธุรกิจที่แข่งขันกันในพื้นที่ดงั กล่าว
ในปี 2551 บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น เป็ น 375 ล้านบาท เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
(MME-W1) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 250 ล้านบาท
ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนบริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จากัด ไปเป็ นเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่น
ในปี 2552 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจ บริ การรับเขียน จัดทา ออกแบบ และ
พัฒ นาเว็บ ไซด์ และโฮมเพจ รั บ โฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โดยผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต
สายโทรศัพท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2553 บริ ษทั ลงทุ นในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ในปี 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 375 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นหุ ้นสามัญส่ วนที่เหลือจากการ
สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญรุ่ นที่ 1 (MME-W1)
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 6.00
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.20 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 2.50 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 0.30 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิ จการผลิตข้อมูลนิ่ ง
เสี ยง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่ อสารทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2555 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
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ลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด เนื่ องจากมีคดีความเกี่ ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดี กล่าวหาจาก
ราชการ เรื่ อง การบุกรุ กที่ สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าโอกาสที่ จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผล
เสี ย หายต่ อ บริ ษ ัท ที่ บ ริ ษ ัท ไปลงทุ น จึ งมี ม ติ ให้ บัน ทึ ก ค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น ดังกล่ าวทั้งจ านวน
เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ในปี 2556 ช่วงเดือนเมษายน บริ ษทั ฯได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,025 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รวมเป็ น 1,275 ล้านบาท โดยออกหุ ้น
สามัญจานวน 1,025 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ในหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รับรองการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวน 100 ล้านหุน้
2. รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 ( MME-W2) จานวน 175 ล้านหุน้
3. รองรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 500 ล้านหุน้
4. รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 3 ( MME-W3) จานวน 250 ล้านหุน้
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “The Impress” มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุ รกิจหลัก
ด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเดิมที่ผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เช่น ตูป้ าเป้ าอิเล็คทรอนิคส์ โต๊ะพลู ฯลฯ
ในปี 2556 บริ ษทั ได้พิจารณาจาหน่าย บริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจานวน มูลค่า
1.2 ล้านบาท เนื่ องจากเห็นว่าในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ดังกล่าวยังไม่มีการดาเนิ นงานใดๆและ ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริ ษทั ฯ
ได้มีก ารบัน ทึ กค่าเผื่ อการด้อยค่ าของเงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น ของบริ ษ ัท เมดดาลิ ส ท์ วิชั่น จากัด จานวน 17.8 ล้านบาท
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปั ญหาจากการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ของบริ ษทั ดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด และบริ ษทั ฯ
มีการลงทุนในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเครื่ องเล่นสันทนาการ ซึ่ ง บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ต้องอาศัย
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสิ นค้าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิ น 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระหว่าง ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุ ้นร่ วมพิจารณา
อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั พร้อมการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั ฯมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน) เพื่อให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
ช่วงเดื อน พฤศจิกายน ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทารายการซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่า ในเขตจังหวัด มหาสารคาม
(หลังรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาร) จานวน 2 แปลง รวมพื้นที่ท้ งั หมด 17 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากับ 152,000,000
บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บสองล้านบาทถ้วน) ซึ่ งมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่ งผูบ้ ริ หารมี ความเห็ นว่าเพื่อนาที่ ดินดังกล่าวไปพัฒนาธุ รกิ จด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าแนวโน้มความเจริ ญของจังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ อีกทั้งการพัฒนา
การศึ กษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล จะทาให้มหาสารคาม มีความเจริ ญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ขยายตัวเมื่อมีการเปิ ดการค้าเสรี (AEC)
ในปี 2556 ได้เริ่ มการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาโครงการเพื่ออยูอ่ าศัย
ประเภทคอนโดมิเนี ยม โดยทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะมีแนวนโยบายในการบริ หารงานและว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่
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กาหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่ งวิศวกรและสถาปนิ กของบริ ษทั ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน
ภายใต้ชื่อ โครงการร็ อคเซีย เป็ นลักษณะคอนโดมิเนียม จานวน 4 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร ห้องพักอาศัยจานวน 75 ยูนิต รวมทั้ง
โครงการ 300 ยูนิต สถานที่ต้ งั ใกล้แหล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลัย จังหวัดมหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 189
ล้านบาท ซึ่ งโครงการดังกล่าว อาคารโครงการร็ อคเซี ย 1 การก่อสร้างแล้วเสร็ จ 100% พร้อมโอน โดยมียอดการโอนอาคาร
ชุดดังกล่าวทั้งหมด 23 ห้อง คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นประมาณ 16.85 ล้านบาทและในส่วนของอาคารโครงการร็ อคเซี ย 2 - 4
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ 100% กาลังอยูร่ ะหว่างการส่งเสริ มการขาย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริ ษทั ฯได้พิจารณาจาหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดิ อิมเพลส ตั้งอยู่ ณ
ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม จาหน่ ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ด้วยมูลค่าสิ่ งตอบแทน 144,280,000 บาท (หนึ่ งร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ น
สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาประเมินอยูท่ ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนเก้าหมื่นแปด
ร้อยห้าสิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) สาเหตุในการจาหน่ ายโครงการดังกล่าวต่ ากว่าราคาประเมิ นเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ความ
ต้องการจะนาเงินลงทุนในโครงการอื่นๆของบริ ษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหน้า การขายช้ากว่าที่คาดการณ์ และ
ต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก ทางบริ ษทั พิจารณาแล้วให้ดาเนิ นการขายโครงการออกในราคาที่ สมเหตุสมผลเป็ นไปตามมูลค่า
ทางตลาดและไม่เสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อขอมติ
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลดาเนินงาน ฯลฯ โดยผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิตามวาระต่างๆที่ ได้ขอร่ วมพิจารณา
บริ ษทั ฯ ได้จดั งาน Grand Opening โครงการตักสิ ลา ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้รับการ
ตอบรับที่ดี สรุ ปการเปิ ดจองโครงการตักสิ ลามีท้ งั หมด 300 ห้องชุด จานวนห้องที่ จอง ณ วันเปิ ดตัวโครงการ 101 ห้องชุด เหลือ 199 ห้อง
ชุด (ที่ยงั ไม่มีการจอง)
ช่วงปลายปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณายกเลิกการซื้ อที่ ดินจานวน 2 แปลงซึ่ งบริ ษทั ได้มีการวางมัดจาในปี 2556
เนื่ องด้วยบริ ษ ัท ฯ ยังมี การลงทุ น อย่างต่อเนื่ องในโครงการตักสิ ล าคอนโดมิ เนี ยม ที่ มี มูลค่ าประมาณ 230,000,000 บาท
(สองร้อยสามสิ บล้านบาทถ้วน) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างพัฒนาและมีความจาเป็ นที่ จะต้องใช้เงิ นลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับ
ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอตัวและมีความผันผวน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ด าเนิ น การรั บ โอนที่ ดิ น ทั้ง 2 แปลงดัง กล่ าวได้ภ ายในวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2557 นี้ บริ ษ ัท ฯ จะถู กริ บ มัด จ าเป็ นจ านวน
56,000,000 บาท (ห้าสิ บหกล้านบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อมิ ให้บริ ษทั ฯ ต้องรั บภาระทางการเงิ นจากการที่ บริ ษทั ฯ จะต้องใช้
เงินทุนเพิ่มเติมจานวนมากในการรับโอนที่ดินและเพื่อมิให้บริ ษทั ฯ ต้องสูญเสี ยเงิน มัดจา ในที่ดินดังกล่าวการโอนขายสิ ทธิ
ในเงินมัดจา ให้แก่บุคคลอื่นจึงเป็ นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด บริ ษทั จึงได้มีการพิจารณาโอนขายสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่
ผูอ้ ื่น
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้อนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม ซึ่ งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเนื่ องจากการดาเนิ นธุรกิจเดิมเป็ นกลุ่มธุรกิจประเภท
สันทนาการ เช่น ตูเ้ กมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ และผูบ้ ริ หารได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนมาดาเนิ นธุรกิจกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
ในรู ปแบบต่างๆ แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อานวย จึงขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวล่าช้า พร้อมทั้งยังไม่สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนหมวดธุรกิ จจากสันทนาการมาเป็ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้ และเป็ นเหตุผลที่ สาคัญในการเพิ่มธุรกิจใหม่เข้า
มายังบริ ษทั ฯ ซึ่งเบื้องต้นแนวทางในการดาเนินธุรกิจได้วางแผนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. ธุรกิจกลุ่มพลังงาน
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ซึ่ งในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่า ธุรกิ จพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิ จที่ กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR,
พลังงานลม, พลังงานน้ า เป็ นต้น ซึ่งคาดการณ์วา่ ในอนาคตน้ ามันกาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และ
ผูบ้ ริ ห ารเล็งเห็ น ว่าธุ ร กิ จ ดังกล่ าวน่ าจะท าให้ บ ริ ษ ัท มี ส่ ว นแบ่ งทางการตลาดที่ ม ากขึ้ น และมี ค วามพยายามท าให้ ก ลุ่ ม
อสังหาริ มทรัพย์เติบโตขึ้นตามไปด้วย เป็ นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น และขยายฐาน
ธุ รกิ จให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันของธุ รกิ จในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน จึ งได้มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ลูกของ ACD
(บริ ษ ัท ย่อ ย) เพื่ อ ขยายการเติ บ โตในสายธุ ร กิ จ พลัง งาน ภายใต้ชื่ อ บริ ษ ัท เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จ ากัด (ACD ENERGY
CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
ช่วงเดื อนกรกฏาคม 2558 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี มติอนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุ น บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั จะนาทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อศึกษาข้อมูลและแผนงานเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
ช่วงเดื อนกรกฏาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จัดซื้ อที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างประเภทอาคารสานักงาน สู ง 6 ชั้น (ตั้งอยู่
เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรี ท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุ รี) จากนายชัยพิทกั ษ์ แสงเที ยมแก้ว (“ผูจ้ ะขาย”) ซึ่ งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน จานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 136629, 136630, 136631 และ 136632 อาเภอปากเกร็ ด (ตลาดขวัญ)
จังหวัดนนทบุรี รวมเนื้ อที่ 80 ตารางวา และเป็ นเจ้าของอาคารพาณิ ชย์ 6 ชั้น ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินดังกล่าว ในราคา 40,000,000.บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคิดเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 3สิ งหาคม 2558 บริ ษทั เข้าทาสัญญาวางเงินประกัน เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงเข้าศึ กษาความเป็ นไปได้
โครงการ เดอะ โนเบิ ล อพาร์ ทเมนท์ จ.เชี ยงใหม่ จานวนเงิ น 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่า
ทรัพย์สินโครงการ บริ ษทั เห็นว่า ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มี
มติ ย กเลิ ก การเข้าลงทุ น ในโครงการ และให้ ผู ้ข ายคื น เงิ น ประกัน การศึ ก ษาโครงการจ านวน 35 ล้า นบาท แก่ บ ริ ษ ัท
โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการส่งหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาวางประกันโดยฝ่ ายกฎหมาย
ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีผลทาให้ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น
585,496,058 บาท
เมื่ อวันที่ 14 มกราคม 2559 จากการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ สามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้นจานวน
160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
ทุนจดทะเบียน
: 150 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0105555108663
จัดตั้งเมื่อวันที่
: 24 กรกฎาคม 2555
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดที่อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนา 1 โครงการ ชื่ อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยู่บนที่ ดิน 2
แปลง แบ่งออกเป็ น
-

เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
เนื้อที่ 60 ตารางวา
หมายเหตุ ที่ดินรวมถึงสิ่ งก่ อสร้ างดังกล่ าวได้ จดทะเบียนจานองเป็ นประกันการ
ชาระหนีส้ ิ นต่ อธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000
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บาท บริ ษั ท คาดว่ าโครงการนี ้จ ะพั ฒ นาเสร็ จและพร้ อมโอนให้ แก่
ลูกค้ าได้ ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็ นต้ นไป
ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.65 ล้านบาทต่อยูนิต
อาคารสูง 19 ชั้น จานวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องปรับอากาศ
มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
เอกสารสิ ทธิ ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จานวน 2 ฉบับ เนื้ อที่ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรื อ 1,181.00
ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
▪ ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจา โดยทาเป็ นสัญญาจะซื้ อจะขาย ซึ่ งกาหนดให้ลูกค้าชาระเงินมัดจาและ
เงินดาวน์คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
▪ ณ ปั จจุบนั มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดไปแล้วจานวน 251 ยูนิต บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด รับรู ้รายได้
จากการขายโครงการดังกล่ าวประมาณ 420 ล้านบาท เหลื อ ห้ องชุ ด ที่ ยงั ไม่ ได้จาหน่ ายทั้ง หมด 120 ยูนิ ต
ซึ่ งผูบ้ ริ หารคาดการณ์ ว่าจะจาหน่ ายห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่ อย
▪
▪
▪
▪

บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ประเภทพัฒ นาที่ ดิ น และก่ อ สร้ างที่ อ ยู่อาศัย โดยเน้น การพัฒ นา
โครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึ กษาเป็ นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุ น
ในบริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นกลุ่ ม ของพลัง งานทดแทน บริ ษ ัท และบริ ษัท ย่อ ย แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และ กลุ่มธุรกิจบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) เดิมชื่ อ บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ได้รับการอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
พร้ อมทั้งจดทะเบี ยนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ใหม่ ชื่ อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั ต่อ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ มีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
**แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2558 บริ ษัทจะใช้ ชื่อ บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) แทน บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส เข้าลงทุนใน บริ ษทั โอริ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จากัด (เป็ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สร้างคอนโด ภายใต้ชื่อ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2) ด้วยเงินลงทุน 160 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทารายการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของโอริ น โดยได้รับโอนหุ ้นสามัญจานวน 150,000
หุ ้นและชาระเงิ น ค่าซื้ อขายตามสัญ ญาให้แก่ผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึงส่งผลให้โอริ นมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

3

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิ จดั ตั้งบริ ษทั ลูกของ ACD (บริ ษทั
ย่อย) เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงาน ภายใต้ชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACD ENERGY
CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

4

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด เดิมชื่อ บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ใหม่ เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2558

5

บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ ได้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สาเหตุที่
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณากาหนดแนวทาง
ในการเลิกกิจการ (ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด เนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา
2. ขาดทุนสะสม 35,079,833.78 บาท ซึ่งมากกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
3. มีสถานะเป็ นลูกหนี้ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) จานวน 17 ล้านบาท และ
ไม่มีสภาพที่จะคืนเงินกูน้ ้ ีได้
4. ไม่มีพนักงานปฏิบตั ิงานแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา
5. บริ ษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการปิ ดงบการเงินของบริ ษทั ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะยังไม่มีกิจการใด ๆ
หรื อธุรกิจใด ๆ
ในการเลิกกิจการ(ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ถือเป็ นทางเลือกที่เป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการดาเนินการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็ จจนกว่า
งบการเงินของบริ ษทั เมดดาลิสท์ วัชนั่ จะแล้วเสร็ จและเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นอีกครั้งเพื่อปิ ดบริ ษทั ฯ เป็ น
ขั้นตอนท้ายสุดในการดาเนินการดังกล่าว)

13

รายงานประจาปี 2559

3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
ในต้นปี 2556 ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เริ่ มมีความนิ ยมลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิ ยมใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึ งมี การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยเล็งเห็ นว่าธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์กาลังอยูใ่ นกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งยังสามารถ
ขยายการลงทุ น ได้อย่างต่ อ เนื่ อง ดังนั้น บริ ษ ัท จึ งได้เริ่ ม ต้น การลงทุ น ในธุ รกิ จอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โครงการร็ อคเซี ย เป็ น
คอนโดมีเนี ยมในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 211 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจ
ด้านอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ แต่ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็ นธุรกิจใหม่
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ ยง ดังนี้
1. ประสบการณ์ ในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์ ความชานาญ ในธุ รกิ จนี้
รวมถึ ง ยัง ไม่ เป็ นที่ ย อมรั บ ของลู ก ค้า เป้ าหมาย เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ชื่ อ เสี ย งในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์
2. ใช้เงิ นลงทุ นค่อนข้างสู ง เริ่ มตั้งแต่การลงทุ น ซื้ อที่ ดิน การพัฒ นาที่ ดิน การก่อสร้าง และการขาย
กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากจนกว่าบริ ษทั จะได้รับชาระเงินส่ วนใหญ่ของ
มูลค่าขายในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
3. การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ค่อนข้างสูง
4. การรับรู ้รายได้ เนื่ องจากธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์มีเงื่อนไขของระยะเวลาการลงทุนในระยะแรก
ของการดาเนินธุรกิจทาให้บริ ษทั ยังไม่มีการรับรู ้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบในด้าน
ความน่าเชื่อถือของนักลงทุน
5. ความไม่ต่อเนื่องของรายได้ ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนค่อนข้างจะช้ากว่าธุรกิจเดิมโดยปกติ
บริ ษทั จะมีรายได้ต่อเมื่ อก่ อสร้างสามารถก่ อสร้างแล้วเสร็ จได้ตามกาหนด หากโครงการมี ความ
ล่าช้า อาจจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ได้เนื่ องจากการรับรู ้รายได้จะต้องขึ้นอยู่
กับการก่อสร้างที่เป็ นไปตามกาหนดการ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีมาตราการรองรับความเสี่ ยง ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู ้ที่ ท าหน้ าที่ เป็ นผู ้จัด การโครงการ (Project Manager) หรื อ วิศ วกรผู ้ค วบคุ ม โครงการ
(Project Engineer) ซึ่ งต้องรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษทั ไม่มีบุคลากร
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีนโยบายในการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิบตั ิงาน และพัฒนาโครงการและ
บริ การที่ มีคุณ ค่า เพื่ อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง อัน จะน าไปสู่ ค วามเชื่ อมั่น ที่ มีต่ อแบรนด์องค์กร (Corporate
Brand) และความสาเร็ จทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. ดาเนิ นการจัดสรรเงินลงทุนในการดาเนินการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
รวมทั้งไม่มีนโยบายในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อลดปั ญหาภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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3. มีนโยบายในการพัฒนาโครงการที่ บริ ษทั มีประสบการณ์ มีความชานาญ และเป็ นที่ ยอมรับของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นอันดับแรก ขณะเดี ยวกันก็ให้ความสาคัญกับการศึ กษาวิจยั และวิเคราะห์
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ การสารวจวิเคราะห์โครงการของผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ
ในพื้นที่เดียวกัน และการประเมินศักยภาพของทาเลในด้านต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถพัฒนา
โครงการและบริ การ นาไปสู่ความสาเร็ จของธุรกิจต่อไป
4. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานก่อสร้างให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น และแล้วเสร็ จทันตามกาหนด
เพื่อให้พร้อมส่ งมอบและเป็ นที่ พอใจของลูกค้าเจ้าของงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ น
งบประมาณควบคู่กนั ไป รวมทั้งมีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆเพื่อให้การรับรู ้รายได้ของ
ธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ คงแก่บริ ษทั
3.2 ความเสี่ยงจากการให้ บริษัทย่ อยกู้ยืมระยะสั้น
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้มีการอนุ มตั ิวงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นให้กบั บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 13.7
ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้กบั ธุรกิจ และโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออนไลน์ของบริ ษทั ย่อย และในปี 2556
บริ ษทั ได้มีการอนุ มตั ิวงเงิ นกูร้ ะยะสั้นให้กับบริ ษทั บู สท์ พลัส จากัด จานวน 35 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุ นในการดาเนิ นงาน
โดย บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด มีการเซ็นต์สัญญากับบริ ษทั หนึ่ งในประเทศเกาหลีเพื่อร่ วมกันจัดการแสดงของศิลปิ นเกาหลี
ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เนื่ องจากสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนั้นทาให้ตอ้ งเลื่อนการจัดงานตามแผนงานดังกล่าว
ออกไป ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงานตามแผนงานดังกล่าว คาดว่าจะสาเร็ จได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ เนื่องจากบริ ษทั มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการให้ความสาคัญในการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ การส่งตัวแทนของบริ ษทั
เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อกาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ติดตามการชาระหนี้ และดอกเบี้ ยให้แก่ บริ ษทั ตามกาหนด บริ ษทั จึ งคาดว่าไม่น่าจะมี ปัญหาในการชาระคืนเงิ นกู้ยืมของ
บริ ษทั ย่อย
3.3 ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ
บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรื อการตีความ หรื อข้อบังคับทาง
กฎหมาย บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง
ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบเป็ นความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสูง
บริ ษทั จึงมีการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะทางานจากหลากหลายหน่วยงาน ที่มีความสามารถ
เพื่อรับผิดชอบ ในการจัดเตรี ยมข้อมูลสาคัญ สาหรับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
3.4 ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนในการพัฒนาโครงการ
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอตามแผนพัฒนาโครงการที่บริ ษทั กาหนดไว้ ก็อาจส่ งผล
กระทบต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ ด้วยการระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพราะบริ ษทั ไม่มี
นโยบายในการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นการลดปั ญหาภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทาให้บริ ษทั มีความน่ าเชื่อถือและมีความมัน่ คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ หารของ
บริ ษ ัท ล้ว นแต่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และมี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ ด้านพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จึ งเชื่ อ มัน่ ได้ว่าบริ ษ ัท
จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
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3.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
ในสภาวะที่ เศรษฐกิ จด้านอสังหาริ มทรั พย์เติบโตอย่างต่อเนื่ อง บุ คลากร ผูร้ ับเหมาและแรงงานคุ ณภาพ เป็ นที่
ต้องการของตลาดด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างมาก จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากร
ผูร้ ับเหมาและแรงงานดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ได้ตามคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุน ที่กาหนดไว้ ซึ่ งเหตุน้ ี เองที่อาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ได้ในบาง
ช่วงเวลา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ ดว้ ยการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถและ
ความชานาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูร้ ับเหมาและแรงงาน ผูอ้ อกแบบ วิศวกรที่ปรึ กษา วิ ศวกร ผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความ
ชานาญที่จะสามารถดาเนินงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน แล้วเสร็ จทันเวลา และอยูใ่ นระดับราคาที่
แข่งขันในท้องตลาดได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีผจู ้ ดั การโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหน้าผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง เข้าไป
ตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผูร้ ับเหมาและแรงงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับเหมาและแรงงานด้วยการคัดเลือกผูร้ ับเหมาและแรงงานที่ มีประสบการณ์ การทางานร่ วมกันกับ
บริ ษทั มาอย่างยาวนาน ซึ่งทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจได้วา่ ผูร้ ับเหมาและแรงงานเหล่านี้จะไม่ทิ้งงาน ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบ
จากความเสี่ ยงดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ในช่ วงปี ที่ ผ่านมา ธุ รกิ จด้านพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์มีการขยายตัวและเติ บโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อี กทั้งโครงการ
ก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็ นเหตุผลทาให้ราคาวัสดุก่อสร้างหลาย
รายการมีการปรับราคาสู งขึ้น ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในการประมาณการต้นทุนและ
การกาหนดราคา เพราะธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนหลักที่สาคัญของการพัฒนาโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ปั จจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษทั ในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ดว้ ยการ จัดซื้ อจัดจ้างและสรรหาวัสดุที่มีคุณภาพ จากแหล่งผูผ้ ลิต
โดยตรง และได้น าระบบวิ ศวกรรมคุณ ค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่ อสร้างโครงการ
ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ ทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนที่ ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐาน และบริ ษทั จะมีการ
กาหนดมูลค่างานตามสัญญาไว้เป็ นจานวนเงินที่แน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุ รู ปแบบ ปริ มาณ ขนาด และลักษณะ
ของผลงานไว้อย่างชัดเจน (BOQ) ทาให้สามารถลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างลงได้
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากกการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่
เกี่ ยวข้อง บางครั้งรุ นแรงถึ งขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็ นชอบให้ออกใบอนุ ญาตก่อสร้ าง
ซึ่ งทาให้เกิดผลกระทบรุ นแรงอย่างมากต่อธุรกิ จ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านฯลฯ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เข้มงวดขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ทาการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการรั บมื อต่อนโยบายของภาครั ฐที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยได้ดาเนิ นการพัฒ นาโครงการต่ างๆ ที่ มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
3.8 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ อนั เกิดมาจากที่ลูกหนี้ ไม่สามารถ
ในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็ นการประเมินบนพื้นฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชาระหนี้และดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หาร
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ทางบริ ษทั จะมีการจัดทาสัญญาที่รัดกุม ในกรณี ที่เป็ นลูกหนี้ทางการค้า ในกรณี ลูกหนี้ ผิดนัดตามสัญญา ทางบริ ษทั
ก็จะเร่ งดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายที่จะตามมา
3.9 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินาเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
3.10 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้
สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ น
ระดับต่า
3.11 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ และเจ้าหนี้การค้าเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั มิได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว
3.12 ความเสี่ยงจากการนาเงินไปลงทุน
บริ ษทั ได้นาเงินสดไปลงทุนกับโครงการในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ โดยการวางมัดจาเพื่อเข้าไปศึ กษาในธุรกิ จ ซึ่ ง
การวางเงิ นมัดจาจานวนสู งๆ จะทาให้บริ ษทั เกิ ดความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้เงิ นคื น เมื่ อโครงการที่ ศึกษาไม่เป็ นไปตามแผนที่
ต้องการ และอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในส่วนข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั จะจัดการความเสี่ ยงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับบริ ษทั ฯ
การจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ ห ารทุ น ของบริ ษ ัทนั้นเพื่อ ดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ น งานอย่าง
ต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกู้
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

17

รายงานประจาปี 2559

4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่ อบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

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

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

:

0-2504-5234-41

โทรสาร

:

0-2504-5243 , 0-2504-5245

ทุนจดทะเบียน

:

1,149,760,250

บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

715,020,835

บาท
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5. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
5.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่ งมี มติให้ได้เสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
( มหาชน ) ดังนี้
1.ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (GREEN-W2)
จานวน 175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่
นักลงทุ น ที่ มีล ักษณะเฉพาะเจาะจงที่ จองซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นของบริ ษ ัท ฯ ในอัต ราส่ วน 2 หุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จานวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
3.ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 4 (GREEN-W4)
จานวน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม
และพฤศจิกายนของปี ปฏิทินตลอดอายุของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ นั้น
บริ ษทั ฯ กาหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุ ดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม
2559 และกาหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผา่ นมาปรากฏว่ามีผขู ้ อ
ใช้สิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. GREEN-W2 (ครั้งสุ ดท้ าย)
เมื่อวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มีผมู ้ าขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100,542,552 หุ ้น โดยมี
อัตรา การใช้สิทธิ ใหม่จากเดิมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1บาท เปลี่ยนแปลง
เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.28826 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (โดยในกรณี มีเศษทศนิ ยมของ
หุน้ จากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็ นจานวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ด
ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด บาทถ้ว น) บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ เงิ น จากการใช้สิ ท ธิ ต ามที่ ก ล่ าวมาในข้อ 1. ข้า งต้น เป็ นจ านวนรวมทั้ง สิ้ น
129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาทถ้วน) มิถุนายน 2559
2. GREEN-W3 (ครั้งสุ ดท้ าย)
เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
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4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)
เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ในการใช้ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4
ในครั้งนี้ จานวน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท) ทาให้บริ ษทั มีทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วครั้งนี้รวมจานวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิ บห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิ บห้าบาทถ้วน)
หมายเหตุ : การใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 การสิ้ นสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ต้ งั แต่วนั ที่ 6 มิถุนายน 2559
5.2

การออกหลักทรัพย์ อื่น

(1) ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)
จานวน 175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หน่ วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวม
จานวนไม่เกิ น 125,000,000 หน่ วย และ (2) ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของบริ ษทั ฯ ที่ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ นที่ เสนอขายแก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right Offering) ในอัตราหุ ้นสามัญที่ ได้รับจัดสรรจากการจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ รวมจานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)

ชนิดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ
และโอนเปลี่ยนมือได้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

7 มิถุนายน 2556

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญสิ ทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการเสนอขาย

:

เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่
(1)

ผูถ้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
อัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
รวมจานวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย
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(2)

ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นในอัตราส่ วน 2 หุ ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ นต่ อ 1 หน่ วยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยไม่คิ ด
มูลค่ารวมจานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม

:

175,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.59 ของจานวนหุน้ สามัญ
ทั้งหมดและนักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน
จานวน 850,000,000 หุน้

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ (โดยอัตราการ
ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

:

ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท
ต่อหุน้ (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายน (วันกาหนดใช้สิทธิ) โดยกาหนดใช้สิทธิ
ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกาหนดใช้สิทธิ
ครั้งแรก) และวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าว
ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายเป็ นวันทาการสุดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
GREEN-W2 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 มีผใู ้ ช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริ ษทั จากัด จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 1,050,200
หน่ วย เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,050,200 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วของ
บริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็ น 398,460,250 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น
160,699,082 หน่วย
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) นามาใช้สิทธิ จานวน 16,271,015 หน่ วย
เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญ จานวน 20,961,276 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึ งมี ทุนจดทะเบี ยนที่ ชาระแล้ว
เพิ่ ม ขึ้ น 20,961,276 บาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท มี ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ ค รั้ งที่ 2 จ านวน
144,428,067 หน่วย
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ดังนั้น การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่

อัตราการใช้สิทธิใหม่

1.00 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.00 บาทต่อหุน้ (คานวณได้ 0.776 บาท เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คานวณได้ต่ากว่าราคาตาม
มูลค่าที่ ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขดั กับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริ ษทั ไม่สามารถ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาต่ากว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิเดิม
ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้

ในวันที่ 31พฤษภาคม 2559 เป็ นกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของ GREEN – W2 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผใู ้ ช้สิทธิ 390
ราย จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 100,542,552 หน่ วย เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 129,524,777 หุ ้น ตามราคาใช้สิทธิ
1.28826 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิม่ ขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จานวน 43,885,515 หน่ วย และบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3)
จานวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมจานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ ส เซส
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)

ชนิดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

7 มิถุนายน 2556

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญสิ ทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการเสนอขาย

:

เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุน้
สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
22

รายงานประจาปี 2559

สิ ทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม

:

250,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ
29.41 ของจานวนหุน้ สามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมและนักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วน
จานวน 850,000,000 หุน้

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญใหม่ได้ 1 หุน้ (เว้นแต่
จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

:

หุน้ ละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิ บห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการ
ปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ) ซึ่งเป็ นราคาที่ มี
ส่วนลดคิดเป็ นร้อยละ 9.0 จากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ทาการก่อน (แต่ไม่รวมวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2556 ซึ่งราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับหุน้ ละ 1.81 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายน (วันกาหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง
15.30 น.โดยกาหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29
พฤศจิกายน 2556 (วันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกาหนด
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31พฤษภาคม 2559 โดย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็ นวันทาการสุดท้าย
ของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวัน
ใช้สิทธิดงั กล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯให้แก่นกั
ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่ งเป็ นบุคคลในวงจากัด จานวน 34,200,000 หุ ้น ราคา
เสนอขายหุ ้ น ละ 1.65 บาท มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 1 บาท คงเหลื อ หุ ้ น ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จัด สรรให้ แ ก่ นัก ลงทุ น ฯจ านวน
465,800,000 หุน้ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่ 3 (ACD –W3) ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ต่อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผูล้ งทุนจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุน้ ให้กบั นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง คือ
นางวาริ ณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนจานวน 232,900,000 หุน้
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ในระหว่างปี 2558 นางวาริ ณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิ ดงั กล่าวแต่อย่างไร จึงทาให้เหลือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุน้ แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ ออกหลักทรัพย์อื่นเพิม่ การปรับ
สิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิใหม่

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

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็ นกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของ GREEN – W3 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ไม่มีผมู ้ าขอใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นในครั้งนี้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 มี จานวนคงเหลื อทั้งสิ้ น 17,100,000 หุ ้น และ
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
(3) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4)
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 166,024,432 หน่ วย บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)โดยจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยบริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date)
ในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ได้ 1 หุ ้ น
ในราคาหุ ้ น ละ 1 บาท (โดยราคาการใช้ สิ ทธิ และอัต ราการใช้ สิ ทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2558
ถึง 18 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่
ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วันทีจ่ ดั สรร

19 มิถุนายน 2558

ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชาระเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทา
การสุ ดท้ายของเดื อนพฤษภาคม และเดื อ นพฤศจิ กายน (“วันก าหนดใช้
สิ ทธิ”) โดยวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(“วันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรก”) และวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรง
กับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 3 ปี ตรงกับ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเป็ นวันทาการ
สุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว
กาหนดการที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้
ครั้งที่

วันใช้ สิทธิ

ครั้งที่

วันใช้ สิทธิ

1 30 พฤศจิกายน 2558

4

31 พฤษภาคม 2560

2 31 พฤษภาคม 2559

5

30 พฤศจิกายน 2560

3 30 พฤศจิกายน 2559

6

18 มิถุนายน 2561

2. การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ป ระสงค์จะใช้สิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานง ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ฯ
เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา
5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ”) ในกรณี ที่วนั แจ้งความจานง ในการใช้สิ ทธิ ตรงกับวันหยุด
ทาการของธนาคารพาณิ ชย์และ/หรื อนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวัน
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวัน
กาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ เป็ นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้
สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้ า ย (“ระยะเวลาการแจ้ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุดท้าย”)
การแจ้งข่าวกาหนดการใช้สิทธิ จะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันท า
การก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ แต่ละครั้ ง สาหรับครั้ ง
สุดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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21 วันก่อนวันครบกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้น
เครื่ องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งสุดท้าย
ในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 มี ผูใ้ ช้สิทธิ 2 คน จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 50,100 หน่ วย เปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สามัญ จ านวน 50,100 หุ ้ น มู ลค่ าหุ ้ นที่ ตราไว้ หุ ้ นละ 1 บาท และใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ GREEN-W4 มี จ านวนคงเหลื อทั้งสิ้ น
165,974,332 หน่วย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้
สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 และ 3 ปรากฎว่าไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ และใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
5.3

ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท กรี น รี ซอร์ ส เซส จ ากั ด (มหาชน) มี ทุ น จดทะเบี ย น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 จ านวน
1,149,760,250 บาท (หุ ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) และมี ทุนชาระแล้วทั้งสิ้ น 715,020,835
บาท (หุ ้นสามัญ 715,020,835 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) ณ รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น สุ ดสู ง 10 รายแรก วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั นี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นาย
ไต้
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นาย
พิสุทธิ์
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
พล.ต.ต. สหัสชัย

ชองอี
วิริยะเมตตากุล
อินทรสุขศรี

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

นาง
ภัทรภร
นาย
พรทิพย์
นาย
ณัฐวุฒ์ ิ
นาย
ชุน
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น

ลิมปนวงศ์แสน
วงศ์ศรี สุชน
ล้อมสุข
เฉิ น

จานวนหุ้น

สัดส่ วน(%)

63,965,224
37,918,161
35,592,500
29,935,800
28,526,100
27,467,500
23,448,000
16,527,862
10,029,400
9,229,800
432,380,488
715,020,835

8.946
5.303
4.978
4.187
3.990
3.841
3.279
2.312
1.403
1.291
60.471
100
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6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา
เช่น ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี 2548 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2550
โดยมีมติอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2559 บริ ษทั ฯ ได้งดการจ่ายเงินปั นผล เนื่ องจากบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุนสะสม ส่วนบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้กบั บริ ษทั แม่ในขณะนี้
นโยบายในการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สาหรับบริ ษทั ย่อย กาหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายเดี ยวกับบริ ษทั ใหญ่ กรณี ปกติที่บริ ษทั ไม่มีความ
จาเป็ น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรื อขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จ่ายเงินปั นผลของ บริ ษทั ย่อยไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมาย
แล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยอาจจะกาหนดให้บริ ษ ัทจ่ ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของบริ ษทั ย่อย
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 = ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานกรรมการบริ ษทั

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/02/57

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

12

12

2.นายประทีป อนันตโชติ

รองประธานบริ ษทั

แต่งตั้ง 13/02/57

12

11

แ ต่ งตั้ ง 5 /02 /5 8
ลาออก 04/02/59
กรรมการอิสระและประธาน แต่งตั้ง 07/07/59
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
แต่งตั้ง 07/07/59
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
แต่งตั้ง 27/02/58

12

2

12

11

12

11

12

2

แต่ ง ตั้ ง 10/04/58
ลาออก 08/02/59
แต่งตั้ง 30/04/58

12

0

8.Mr.Ooi Boon Aun

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

12

3

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

แต่งตั้ง 30/04/58

12

11

10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี2

กรรรมการ

แ ต่ งตั้ ง 23/02/5 9
ลาออก 22/06/59
แต่งตั้ง 23/02/59

12

5

12

8

12

3

3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา1
4.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.Mr.Glen Lau Lian Seng
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

11.นายสิ น เอกวิศาล
12.Mr.Tai Chong Yih3

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
แต่งตั้ง 23/06/59
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แต่งตั้ง 07/07/59

หมายเหตุ : กรณี กรรมการที่ ไม่ได้เข้าร่ วม สาเหตุ คื อ ติดภารกิ จสาคัญที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ และบางท่ านอยู่
ต่างประเทศ
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1,2,3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ นางสาวกรวรรณ ใจวันดี แทนนายสนัน่ ศิริพนิชสุธา ดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และนายสิ น เอกวิศาล แทน นายชินภัทร วิสุทธิ แพทย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และวันที่ 23 มิถุนายน 2559 แต่งตั้ง Mr.Tai Chong Yih แทนนางสาวกรวรรณ ใจวันดี
ดารงตาแหน่ งกรรมการ และวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้แต่งตั้ง Mr.Tai Chong Yih เป็ นประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

7.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 8 ราย ดังนี ้
รายชื่ อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่

1.นายไต้ ชอง อี 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แต่งตั้ง 7/07/59
พ้นจากตาแหน่ง 27/02/60

2.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา2

กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ

3.นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต3

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

4.นายสหัสธัส คงวุธ4

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารงานทัว่ ไป

5.นายคมสัน ธัมมรัคคิต

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจกองทุน

6.นาย คอลลิน ซิม ซิ เหว่ย
7.นางธนิดา อินทจักร์
8.นางสาวพร้อมศิริ กิจเสรี 5
หมายเหตุ

แต่งตั้ง 5/02/58
ลาออก 04/02/59
แต่งตั้ง 03/08/58
ลาออก 02/02/59
แต่งตั้ง 27/04/58
ลาออก 02/02/59
แต่งตั้ง 27/04/58
ลาออก 31/05/59
แต่งตั้ง 27/04/58
ลาออก 31/05/59
แต่งตั้ง 27/04/58

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารการเงินและการบัญชี
ผู ้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก าร ผู ้ จั ด ก า ร ส าย ง าน ธุ ร กิ จ แต่งตั้ง 01/04/58
อสังหาริ มทรัพย์
ลาออก 29/02/59

1. ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ได้มี ม ติ ใ ห้
นาย ไต้ ชอง อี พ้นจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการมี
มติแต่งตั้งให้ นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฎิบตั ิหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารรายใหม่เข้าปฎิ บตั ิหน้าที่ แทน
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
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2. นายสนั่น ศิ ริพนิ ชสุ ธา ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลใน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่ งกรรมการและอนุ กรรมการชุ ดย่อย เมื่ อวันที่ 4 กุมภาพัน ธ์
2559 พร้อมแต่งตั้ง นายประที ป อนันตโชติ เข้ารับตาแหน่ ง รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2559
3. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต ลาออกจากตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
และพ้นอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
4. นายสหัสธัส คงวุธ ลาออกจากตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริ หารงานทัว่ ไป เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559
5. นางสาวพร้ อมศิ ริ กิ จเสรี ลาออกจากต าแหน่ ง ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการสายงานธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ เมื่ อวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 2 ราย ดังนี ้
รายชื่ อผู้บริหาร
1.นายประทีป อนันตโชติ
2.นางธนิดา อินทจักร์

ตาแหน่ ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารการเงินและการบัญชี

แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้ นางสาวสรัญ รัตน์ สี สัน ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษ ัท ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปั จจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรของเลขานุการบริ ษทั และกิจกรรมในการเข้าอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
2. หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
3. Company Secretary Program (CSP :69/2016)
4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016)
5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016)
6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016)
7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016)
8. หลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
9. บทบาทเลขานุการบริ ษทั ในการส่งเสริ ม CG ให้กบั องค์กร
10. ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559

7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
จากการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติ อนุ มตั ิ กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2559 โดยในปี ที่ ผ่านมามี การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจานวนไม่เกิ น 5,000,000 บาทต่อปี ทั้ งนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการดังกล่ าวไม่ รวมค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
รายละเอียดค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

(บาท/คน/ไตรมาส)
30,000.00

(บาท/คน/ครั้ง)
18,000.00

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000.00

18,000.00

3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

30,000.00

15,000.00

คณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการ
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รายชื่ อกรรมการ
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
3. นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
4. นางภวัญญา กฤตชาติ
5. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
6.Mr.Glen Lau Lian Seng
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
8.Mr.Ooi Boon Aun
9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
11.นายสิ น เอกวิศาล
12.Mr.Tai Chong Yih
รวม

ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)
306,000
255,000
30,000
285,000
261,000
120,000
135,000
255,000
105,000
210,000
105,000
2,067,000

ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของบริ ษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 13.59 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการได้รับสิ ท ธิ ในการเบิ กค่ารับ รอง และสามารถใช้บริ การต่างๆ ของบริ ษทั ได้ เช่ น การเบิ กค่าที่ พ กั ค่า
เดินทางเนื่ องจากไปปฎิ บตั ิงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมนาและฝึ กอบรม เป็ นต้น เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 0.69 ล้าน
บาทต่อปี
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนโดยในปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท
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7.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 56 คน โดยในปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จานวนทั้งสิ้ น 31,429,116.61
ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เป็ น
ต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 3,947,909.87 บาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559
พนักงานปฏิบัตกิ าร/ พนักงานบริหาร พนักงานใน
ปี 2559
บริการ (คน)
(คน)
สานักงานใหญ่
(คน)
บริ ษั ท กรี น รี ซอร์ สเซส จ ากั ด
4
9
43
(มหาชน)
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซส จากัด
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
1
7
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
9
รวม

4

10

59

รวม (คน)

56

ค่ าตอบแทน
พนักงาน
(ล้ านบาท)
31.43

8
9

2.97
0.98

73

35.38
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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 ท ธิ 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
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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
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
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การให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริ มความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นกรรมการบริหารและผู้บริหาร
8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

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

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

4.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.Mr.Glen Lau Lian Seng

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8.Mr.Ooi Boon Aun
9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ
กรรมการ

10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

กรรรมการ

11.นายสิ น เอกวิศาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12.Mr.Tai Chong Yih

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

วันทีก่ รรมการลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/02/57
แต่งตั้ง 13/02/57
แต่งตั้ง 5/02/58
ลาออก 04/02/59
แต่งตั้ง 07/07/59
แต่งตั้ง 07/07/59
แต่งตั้ง 27/02/58
แต่งตั้ง 10/04/58
ลาออก 08/02/59
แต่งตั้ง 30/04/58
แต่งตั้ง 30/04/58
แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 22/06/59
แต่งตั้ง 23/02/59
แต่งตั้ง 23/06/59
แต่งตั้ง 07/07/59
พ้นจากตาแหน่ง 27/02/60

ดังนั้น บริ ษทั มีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการ
โดยกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่ งถื อว่าสามารถถ่วงดุลอานาจในการบริ หารของ
บริ ษทั ได้อย่างเต็มที่ และโปร่ งใส ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกๆ
ฝ่ าย
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ 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
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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 2559 บริ ษทั มีกรรมการจานวน 12 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2.นายประทีป อนันตโชติ

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั

3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา1

กรรมการผูจ้ ดั การ

4.นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

5.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

6.Mr.Glen Lau Lian Seng

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันทีก่ รรมการ
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
ลาออก
การประชุม
ทีเ่ ข้ าร่ วม
หรื อแต่งตั้งใหม่
ประชุม
แต่งตั้ง 11/02/57
12
12
แต่งตั้ง 13/02/57
12
11
แต่งตั้ง 5/02/58
12
2
ลาออก 04/02/59
แต่งตั้ง 07/07/59
12
11
แต่งตั้ง 07/07/59

12

11

12
12

2
0

12
12

3
11

12

5

8.Mr.Ooi Boon Aun

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

แต่งตั้ง 27/02/58
แต่ ง ตั้ง 10/04/58
ลาออก 08/02/59
แต่งตั้ง 30/04/58
แต่งตั้ง 30/04/58

กรรรมการ

แต่ ง ตั้ง 23/02/59
ลาออก 22/06/59

7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

2
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อกรรมการ

11.นายสิ น เอกวิศาล
12.Mr.Tai Chong Yih3

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 23/02/59

จานวนครั้ง
การประชุม
12

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าร่ วม
ประชุม
8

แต่ ง ตั้ง 23/06/59
แต่งตั้ง 07/07/59

12

3

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 ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หาร เพื่อช่ วยการก ากับดู แลกิ จการของบริ ษทั และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความคล่องตัวในการด าเนิ นการซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
**อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการ
ลงทุน
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
ปฏิ บัติ งาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้ความสาคัญ ต่ อรายการผิด ปกติ ท้ ังหลาย
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)
38

รายงานประจาปี 2559

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 กาหนดโดยตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กท่ านตลอดจนผูล้ งทุ น และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผไู ้ ด้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะ
ทาให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดี
ต่อบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี 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 ษทั 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 ทุกประการ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3

รายชื่ อกรรมการ
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ 1
นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา 2

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 11/02/57
แต่งตั้ง 13/02/57
แต่งตั้ง 5/02/58
ลาออก 04/02/59
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ลาดับ

รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

4
5
6
7

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
นางภวัญญา กฤตชาติ
Mr.Glen Lau Lian Seng
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8
9
10

Mr.Ooi Boon Aun
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรรมการ

11
12

นายสิ น เอกวิศาล
Mr.Tai Chong Yih 3

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ

วันทีก่ รรมการ
ลาออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 07/07/59
แต่งตั้ง 07/07/59
แต่งตั้ง 27/02/58
แต่งตั้ง 10/04/58
ลาออก 08/02/59
แต่งตั้ง 30/04/58
แต่งตั้ง 30/04/58
แต่งตั้ง 23/02/59
ลาออก 22/06/59
แต่งตั้ง 23/02/59
แต่งตั้ง 23/06/59
แต่งตั้ง 07/07/59
พ้นจากตาแหน่ง
27/02/60

1.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้
นาย ไต้ ชอง อี พ้น จากต าแหน่ ง ประธานเจ้าหน้า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษ ัท โดยในระหว่า งนี้
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายประที ป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฎิ บัติหน้าที่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารรายใหม่เข้าปฎิบตั ิหน้าที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

2.

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ
มีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตาแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตาแหน่ง รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

3.

นายไต้ ชอง อี พ้นจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยงั คง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี นายประทีป อนันตโชติ
และนายไต้ ชอง อี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560
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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 ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิอนุมตั ิการทารายการในเรื่ องนั้น
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 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่

1

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

แต่งตั้ง 26/08/56

2

นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา 1

กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ

แต่งตั้ง 5/02/58
ลาออก 29/02/59

3

นายประทีป อนันตโชติ 5

รองประธานกรรมการบริ ษทั

แต่งตั้ง 13/2/58

4

นางสาวสุภาพร สุ วรรณแสงชูโต 2 รองกรรมการผูจ้ ดั การ

5

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 3

กรรมการ

6

Mr.Tai Chong Yih 4

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ

แต่งตั้ง 3/08/58
ลาออก 29/02/59
แต่งตั้ง 5/02/59
ลาออก 22/06/59
แต่งตั้ง 22/6/59
พ้นจากตาแหน่ง 27/2/60

1,2. นายสนั่น ศิ ริพ นิ ช สุ ธา ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการ/กรรมการผูจ้ ัดการ เมื่ อวัน ที่ 26
มกราคม 2559 และมี ผ ลในวัน ที่ 29 กุม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ งกรรมการและ
อนุ กรรมการชุ ดย่อย เมื่ อวัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประที ป อนันตโชติ
เข้ารับตาแหน่ ง รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่ อวันที่ 27 มกราคม 2559 และแต่งตั้งนาย
อภิชาติ ศิวโมกษ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารแทน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
3. นางสาวสุ ภาพร สุ วรรณแสงชูโต ลาออกจากตาแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 และพ้นอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
4. Mr.Tai Chong Yih เข้าดารงต าแหน่ งแทน นายอภิ ช าติ ศิ วโมกษ์ ที่ ล าออกจากต าแหน่ ง
กรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 พ้นจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
5. นายประทีป อนันตโชติ ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
แทน นาย ไต้ ชอง อี ที่ ผ ลการต าแหน่ ง ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารมี ผ ลเมื่ อ วัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560
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
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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
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 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

1

ชื่ อ-สกุล

นางภวัญญา กฤตชาติ 1

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 5/2/58 แทนนาย
สมเกียรติ พิมลดานนท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ออกจากตาแหน่ง 7/07/59
ตาแหน่ ง
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ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

2

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 2

3

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 3

4

นายสิ น เอกวิศาล

วันทีก่ รรมการลาออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 13/2/58 แทนพล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เอกไชยเดช บุญรอด
แต่งตั้ง 7/07/59
แต่งตั้ง 10/4/58 แทนรศ.
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
ออกจากตาแหน่ง 29/2/59
แต่งตั้ง 29/2/59 แทนนาย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นางภวัญญา กฤตชาติ ลาออกจากตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2559
2. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน นางภวัญญา กฤตชาติ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
3. นายชินภัทร์ วิสุทธิแพทย์ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อ
วันที่ 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 )

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. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ งานตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดย
คานึ งถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชี
นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั รวมทั้งให้ความเห็นในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทารายงานกากับดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
-

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั

-

เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-

ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

-

รายงานอื่ น ใดที่ เห็ น ว่าผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็ น
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 ได้มีอนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล
จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

1

นายวิรัต

2

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นางธนิดา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อินทจักร์

ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2559 และมี ผ ลในวัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการและ
อนุ กรรมการชุ ดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายวิรัต จันทร์ ศิริ
วัฒนา เข้ารับตาแหน่ ง ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ

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
2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี
ของบริ ษทั ฯ
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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

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2

นายประทีป

อนันตโชติ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3

นายสิ น

เอกวิศาล

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หมายเหตุ

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2559 และมี ผ ลในวัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการและ
อนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายสิ น เอกวิศาล เข้า
รับตาแหน่ง 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
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/
หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะท างานที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
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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 7 กรกฎาคม 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นายไต้ ชอง อี

2

นายประทีป

อนันตโชติ

กรรมการการลงทุน

3

นางธนิดา

อินทจักร์

กรรมการการลงทุน

หมายเหตุ

ประธานกรรมการการลงทุน

นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา ลาออกจากตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2559 และมี ผ ลในวัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการและ
อนุ ก รรมการชุ ด ย่ อ ย เมื่ อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 พร้ อ มแต่ ง ตั้ง นายประที ป
อนันตโชติ เข้ารับตาแหน่ ง กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ
แต่ ง ตั้ง นายไต้ ชอง อี เข้ารั บ ต าแหน่ ง ประธานกรรมการการลงทุ น เมื่ อ วัน ที่ 7
กรกฎาคม 2559 แทนนายอภิชาติ ศิวโมกษ์ และนางธนิดา อินทจักร์ เข้ารับตาแหน่ง
กรรมการการลงทุนแทนนางภวัญญา กฤตชาติ

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)
6. พิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
8. ดาเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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8.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่างน้อ ย 3 คน โดยมี วาระอยู่ในตาแหน่ 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 นอิสระเกี่ ยวกับการ
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 นเพี ยงพอที่ จะสามารถท าหน้าที่ 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
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
- คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
(2)

ทั้งนี้ ในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholder Agreement) ได้กาหนดให้มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุ ้น
ฝ่ ายไทย และผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ เป็ นจานวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามลาดับ โดยกรรมการตัวแทนดังกล่าวจะถูกถอดถอน
โดย ผูถ้ ือหุน้ อีกฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ และให้ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหวั ข้อ 8.3
เรื่ องสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ )
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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 การจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้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
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
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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 การดูแลเรื่ องการใช้ 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 หาร 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
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
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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 ละสานักงานสอบบัญ ชี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี สัง กัด ในรอบปี ที่ บัญ ชี ที่ ผ่านมามี
จานวนเงินรวม 1,971,181 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 ที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม ……-….. บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม
……-……. บาท
-

สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม ….-….. บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงิ นรวม
............-.............. บาท
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8.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่น ๆ
การเปิ ดเผยการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน ทั้งปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
8.7.1

ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

รายชื่ อกรรมการ

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2.นายประทีป อนันตโชติ
3.นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
4.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
7.นายเกลน ลาว เลี่ยน เซง
8.นายออย บุน อัน
9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
11.นายสิ น เอกวิศาล
12.นายไต้ ชอง อี
หมายเหตุ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท
5/6
5/6
1/6
3/6
-

12/12
11/12
2/12
11/12
11/12
0/12
2/12
3/12
11/12
5/12
8/12
3/12

การเข้ าร่ วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
(AGM)
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 0/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 0/1
AGM = 0/1
AGM = 0/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 1/1
AGM = 0/1

หมายเหตุ

ลาออก 04/02/59

ลาออก 08/02/59

ลาออก 22/06/59

บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ปรากฏ
ว่า มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 64 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้
132,975,229 หุน้ คิดเป็ น 22.71% ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่
สามารถดาเนิ นการประชุมได้ ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2559 โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจะจัดในคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
ซึ่ งการจัดประชุ มครั้ งที่ 2 จะไม่มีการนับองค์ประชุมแต่อย่างไรและบริ ษทั สามารถเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
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9. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
9.1 นโยบายองค์ กรเรื่ องความรับผิดชอบต่ 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 มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่ องและสร้างฐานะทางการเงิ นที่ แข็งแกร่ ง เพื่อ
ประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ”
บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดนโยบายที่เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ว่า “บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) เป็ นบริษัทที่ม่ ุงมั่นเป็ นบริษัทผู้พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ มุ่งสร้ างสรรค์ และคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ
คุ้มค่ าเกินราคา มีสภาพแวดล้ อมทีด่ ี อยู่ในทาเลทีเ่ หมาะสม และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน แก่ ลูกค้ า ดาเนินธุรกิจด้ วย
หลักบรรษัทภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ” โดยปลูกฝั งและส่ งเสริ มให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
เป้ าหมายในการทา CSR ของบริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กนั
ความสาคัญของการรับผิดชอบต่ อสังคมต่ อการดาเนินธุรกิจ
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 อสังคมด้านการกากับ 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 งแวดล้อม ดังนั้น การดาเนิ นกิ จการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึ งแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะกว้างๆ คือ การ
ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยแรงงาน กฎหมายว่าด้วยคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค กฎหมายว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจพลังงาน เป็ นต้น อีกลักษระหนึ่ ง ได้แก่ การดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมัครใจ เช่น การปลูกป่ า การบริ จาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสานึ ก
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 ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ดาเนิ น
ธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม ปฏิ บตั ิ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. หากพนักงานได้รั บของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่ มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
3. ดาเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่ งของ หรื อเงินจากลูกค้า หรื อคู่คา้ เพราะจะทา
ให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรื อของกานัลที่ มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณี นิยม เช่นเดี ยวกับการมอบให้แก่ ลูกค้าของบริ ษทั
ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินยั ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ ต้องสูญเสี ยโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนมายังกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ในกรณี พบ
เหตุการณ์ การกระทาที่ส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริ ษทั ฯได้กาหนดกระบวนการ
ดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน และมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนไว้ในจรรณาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป

56

รายงานประจาปี 2559

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสาม
ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องของ
องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิ บัติงานของฝ่ 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 2558 และ 2559 บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคล หรื อกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการ
ระหว่างกัน ที่ เกิ ด ขึ้ นนั้นเป็ นการทารายการกับผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั รวมถึ งการทารายการกับบริ ษทั ที่
เกี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ ง มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารร่ วมกัน รายการดังกล่ าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะ
ความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด

บริ ษ ัท กรี น พลัส แอทเซส จ ากัด
(ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด )

-

มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556
ถึงปี 2557

-

มี ก รรมการร่ วมกั น คื อ นายวิ จิ ต ร ค าภู มี ตั้ งแต่ เดื อ น พฤศจิ ก ายน ปี 2556
ถึง เดือน 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

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ปี 2559

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน

-

บริ ษทั ฯจดเลิกกิจการ เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2559

-

มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิจิตร คาภูมี ตั้งแต่ เดื อน พฤศจิ กายน ปี 2556 ถึ งเดื อน
เมษายน ปี 2558

-

มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายประที ป อนั น โชติ ตั้ง แต่ เดื อ น กุ ม ภาพัน ธ์ ปี 2558
ถึง ปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ ปี
ถึง ปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน
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บุคคลหรื อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

-

มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นายสนั่น ศิ ริ พ นิ ช สุ ธ า ตั้ง แต่ เดื 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 ตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
ปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปั จจุบนั

-

มี กรรมการร่ ว มกัน คื อ พล.ต.ต.สหั ส ชัย อิ น ทรสุ ข ศรี ตั้งแต่ เดื อ น มี น าคม 2559 ถึ ง
ปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั

บ ริ ษั ท ไม ด้ า แ อ ส เซ็ ท จ ากั ด
(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)

-

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

นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู

เป็ นกรรมการของบริ ษทั จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

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
บริ ษทั โอไทวัน สแตรทีจิค จากัด

มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั
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11.1 รายการระหว่ างกันในปี 2559 และ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2559

2558

-

20

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

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

2. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2559

2558

240

200

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นรายการค่าบริ การ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทา
กับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
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3. รายการระหว่ างกันกับ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2559

2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

1,162

-

รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายใต้เงื่ อ นไขของสั ญ ญาทางการเงิ น
ตามปกติ และเงิ น ให้ กู้ยืม ดัง กล่ า วไม่ มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

1,201

-

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

4. รายการระหว่างกันกับ บริษัท โอไทวัน สแตรทีจคิ จากัด
ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
2559

2558

570

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มี เงื่ อนไข
และข้อตกลงทางการค้าปกติ

11.2 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกัน ดังนี้
1) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็ นธุ รกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ท้ งั นี้ โดยคานึ งถึงเหตุผล
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเที ยบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกได้
และต้องดาเนินการตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุ รกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสิ นค้าการ
ให้บริ การ การซื้อสิ นค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิได้
เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชาระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษทั ทา
กับบุคคลอื่นหรื อตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณี ที่
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กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มี
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 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้ง นี้ หากมี ร ายการระหว่างกัน ของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย (ถ้ามี ) เกิ ด ขึ้ น กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูใ้ ห้ความเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
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

2557

2558

(หน่ วย : พันบาท)
2559

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

51,430.00
(82,378.00)
(82,378.00)
303,719.00
12,982.00
290,737.00
1,275,000.00
398,460.00

40,502.00
(113,449.00)
(113,449.00)
767,049.00
71,279.00
695,770.00
1,275,000.00
585,496.00

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

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

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

-280.11%
-23.00%
-21.19%
4,917.94
342.65
0.10

-26.17%
-17.07%
-21.29%
230.34
13.36
0.04

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

(0.15)
1.00
0.73

(0.25)
1.00
1.19

(0.17)
1.00
1.03
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

หน่ วย : พันบาท
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6,274.00

2.07

174,752.00

22.78

222,581.00

30.31

11,539.00

3.80

70,000.00

9.13

100,250.00

13.65

-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7,600.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

-กิจการอื่น

6,307.00

2.08

9,597.00

1.25

6,700.00

0.91

51,000.00

16.79

0.00

0.00

0.00

0.00

สิ นค้าคงเหลือ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ

0.00

0.00

35,000.00

4.56

0.00

0.00

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้

0.00

0.00

117,000.00

15.25

0.00

0.00

165,842.00

54.60

162,892.00

21.24

324,153.00

44.14

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8,012.00

2.64

170.00

0.02

0.00

0.00

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

256,574.00

84.48

569,411.00

74.23

653,684.00

89.01

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-ลูกหนี้จากการขายเงินมัดจา

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

0.00

0.00

100,000.00

13.04

0.00

0.00

45,000.00

14.82

45,000.00

5.87

35,865.00

4.88

1,532.00

0.50

51,535.00

6.72

43,357.00

5.90

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

180.00

0.06

86.00

0.01

48.00

0.01

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

433.00

0.14

1,017.00

0.13

1,450.00

0.20

47,145.00

15.52

197,638.00

25.77

80,720

10.99

303,719.00

100.00

767,049.00

100.00

638.00

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

6,824.00

2.25

15,442.00

2.01

12,801.00

1.74

หนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น

0.00

0.00

1,163.00

0.15

312.00

0.04

- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.00

0.00

5,367.00

0.70

0.00

0.00

- หนี้สินภาระผูกพักผลประโยชน์พนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์

734,404.00 100.000

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
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รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

5,001.00

0.68

577.00

0.19

317.00

0.04

7,103.00

0.97

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4,604.00

1.52

0.00

0.00

295.00

0.04

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

12,643.00

4.16

22,289.00

2.91

25,512.00

3.47

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น

0.00

0.00

4,809.00

0.63

884.00

0.12

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

0.00

0.00

42,907.00

5.59

0.00

0.00

339.00

0.11

1,274.00

0.17

2,397.00

0.33

339.00

0.11

48,990.00

6.39

3,281.00

0.45

12,982.00

4.27

71,279.00

9.29

28,793.00

3.92

เงินรับล่วงหน้า

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิ

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

1,275,000.00

1,149,760.00

1,149,760.00

398,460.00

131.19

585,496.00

76.33

715,021.00

97.36

292,177.00

96.20

624,226.00

81.38

624,226.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,834.00

3.24

9,834.00

1.28

9,834.00

1.34

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

(68.07)

(643,472)

(87.62)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

(1,642.00)

(0.54)

(1,640.00)

(0.21)

2.00

0.00

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

290,737.00

95.73

695,770.00

90.71

705,611.00

96.08

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

303,719.00

100.00

767,049.00

100.00

734,404.00

100.00
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รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ

3,611.00

7.02

9,347.00

23.08

427,530.00

97.23

47,122.00

91.62

537.00

1.33

0.00

0.00

50,733.00

9,884.00

427,530.00

ดอกเบี้ยรับ

448.00

0.87

11,406.00

28.16

4,161.00

0.95

รายได้อื่น

249.00

0.48

3,035.00

7.49

8,014.00

1.82

0.00

0.00

16,177.00

39.94

0.00

0.00

51,430.00

100.00

40,502.00

100.00

439,705.00

100.00

หนี้สูญรับคืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

0.00

0.00

0.00

17.00

0.03

11,904.00

29.39

385,887.00

87.76

51,064.00

99.29

295.00

0.73

0.00

0.00

1,414.00

1.58

10,434.00

25.76

20,809.00

4.73

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

41,874.00

46.74

68,457.00

169.02

55,937.00

12.72

ค่าตอบแทนกรรมการ

8,171.00

9.12

11,634.00

28.72

14,524.00

3.30

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,411.00

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

7,822.00

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

9,135.00

2.08

ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการ

0.00

0.00

0.00

0.00

28,873.00

6.57

ค่าเผื่อหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกอื่น

0.00

0.00

50,543.00

124.79

35,184.00

8.00

35.00

0.04

684.00

1.69

4,435.00

1.01

133,808.00

249.09

153,951.00

603.61

554,784.00

146.93

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิ ร์ต
ขาดทุนจากการขายโครงการ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
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รายการ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน
(82,378.00)
0.00

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

(91.94) (113,449.00) (126.62) (115,079.00) (128.44)
0.00

0.00

0.00

(4,499.00)

(5.02)

(82,378.00) (160.17) (113,449.00) (220.59) (119,578.00) (232.51)

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

(82,231.00)

(113,435.00)

(119,577.00)

(147.00)

(14.00)

(1.00)

(82,378.00)

(113,449.00)

(119,578.00)

(0.21)

(0.28)

(0.18)

(0.15)

(0.25)

(0.17)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
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งบกระแสเงินสด
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(82,378.00)

(113,449)

(115,187.00)

รายการปรับกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ

0.00

0.00

0.00

ขาดทุนดาเนินงานจากส่วนงานที่ยกเลิก

0.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

791.00

2,703.00

3,473.00

0.00

(16,177.00)

0.00

16.00

0.00

0.00

4,020.00

50,542.00

34,748.00

288.00

0.00

1,272.00

1,762.00

(1,141.00)

0.00

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น

0.00

0.00

9,135.00

(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

0.00

(331.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,250.00

28,873.00

23,411.00

0.00

0.00

(32,192.00)

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ตดั บัญชี

0.00

0.00

1,159.00

หนี้สินตัดบัญชี

0.00

0.00

(7,814.00)

ดอกเบี้ยจ่าย

35.00

684.00

4,352.00

เงินปั นผลรับ

0.00

0.00

0.00

(448.00)

(11,406.00)

(5,323.00)

261.00

334.00

1,373.00

0.00

0.00

0.00

(84,434.00)

(83,991.00)

(43,832.00)

(7,600.00)

20,375.00

1,796.00

(34,089.00)

7,974.00

0.00

จากกิจกรรมดาเนินงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญรับคืน
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน(กาไร)จากการขายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน(กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา-โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิ ร์ต
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย

ดอกเบี้ยรับ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมการดาเนินงานก่ อนการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้-ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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รายการ
สิ นค้าคงเหลือ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

41,070.00

0.00

0.00

0.00

(35,000.00)

0.00

76,741.00

(1,299.00)

362,793.00

(48.00)

0.00

0.00

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7,512.00

1,747.00

170.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(113.00)

163.00

1,208.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(6,311.00)

440.00

(20,296.00)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

(3,193.00)

(252.00)

(42,257.00)

638.00

(638.00)

0.00

(3,921.00)

3,566.00

0.00

(131.00)

(33.00)

(249.00)

(13,879.00)

(86,948.00)

259,333.00

(28.00)

(670.00)

(5,566.00)

(2,228.00)

(313.00)

(4,365.00)

(16,135.00)

(87,931.00)

249,402.00

431.00

10,819.00

5,743.00

(11,539.00)

(58,461.00)

(30,250.00)

1,493.00

(100,000.00)

100,000.00

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

(36,330.00)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

0.00

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้

0.00

(117,000.00)

0.00

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร

1,590.00

0.00

4,675.00

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(321.00)

(42,956.00)

(1,033.00)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น

(124.00)

(66.00)

(45.00)

ค้าหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

0.00

0.00

0.00

0.00
(8,470.00)

0.00
(307,664.00)

0.00
42,760.00

เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าจัดคอนเสิ ร์ต

หนี้สินจากการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

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

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

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

จานวน

จานวน

จานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)

0.00

0.00

(9,026.00)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

0.00

50,000.00

0.00

จ่ายชาระเงินกูย้ มื

0.00

(1,726.00)

(360,034.00)

จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(285.00)

(3,286.00)

(4,798.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

1,050.00

519,085.00

129,525.00

รวมเงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

765.00

564,073.00

(244,333.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(23,840.00)

168,478.00

47,829.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

30,114.00

6,274.00

174,752.00

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6,274.00

174,752.00

222,581.00

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

ปี 2558
25.55
11.41
-5.03
1.03
353.57
0.07
4,917.94
1.07
342.65
4,928.86

ปี 2559
25.62
12.92
10.44
53.96
6.76
1.58
230.34
27.33
13.36
223.75

-23.42%
-939.30%
75.60%
-280.11%
-23.00%

9.74%
-11.61%
2.77%
-26.17%
-17.07%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILTY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(%)
อัตรากาไรอื่น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

-0.69%
-102.12%
1.36%
-160.17%
-24.86%
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อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICENCY RATIO) ปี 2557
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

-23.48%
-2,917.07%
18.21

ปี 2558

ปี 2559

-21.19%
-425.44%
1.52

-21.29%
-251.67%
9.25

0.10
0.07
-127.55
(0.54)
0.00

0.04
0.00
57.29
0.69
0.00

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

0.07
0.00
-460.00
(36.26)
0.00
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม ประกอบกับใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดง
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน
ทัว่ ไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ เป็ น
อิสระ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้ทา
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ได้จดั ทาและเปิ ดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ) (นายประทีป อนันตโชติ)
กรรมการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีรายนามดังนี้
1.
2.
3.

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
นางภวัญญา กฤตชาติ
นายสิ น เอกวิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ดู แ ลรายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ให้มี ค วามถู ก ต้องและเชื่ อ ถื อ ได้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่างเพี ย งพอซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั ิแผน
ตรวจสอบประจาปี รับทราบรายงานผลการสอบทานของผูต้ รวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ
3. พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยา
เกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5599
และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 8125 แห่ งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตแห่ งบริ ษทั ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2559
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายและ
หน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
6. ดูแลให้บริ ษทั ฯมีระบบการบริ หารด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ
มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7. สอบทานการปฏิบตั ิงานต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
8. ได้ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อหารื อในเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า ในปี 2559 บริ ษ ัทมี ระบบควบคุ มภายในที่ ดีเพียงพอ รวมทั้งจัดท างบ
การเงินและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริ ษทั ถูกต้องและครบถ้วน เป็ นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ส าหรั บ การพิ จ ารณาเรื่ อ งแนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ในอนาคต ขึ้ นอยู่กับ การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ว่าจะบริ หารการขายได้ตามเป้ าหมายหรื อไม่ ระหว่างนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะศึ กษาถึงแนวทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับบริ ษทั ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น
รวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาเนิ นงานรวม และผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่ อไปนี้
การแสดงมูลค่ าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 บริ ษทั ฯ มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงมียอดตามบัญชีใน
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการณ.วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 จานวนรวม 143.75 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจ านวนที่ มี นัยส าคัญ ใน
งบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยโครงการคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีจานวนหลายยูนิตเป็ นโครงการที่คา้ งมานานตั้งอยูต่ ่างจังหวัด และมียอดขายค่อนข้างน้อยอาจได้รับผลกระทบจาก
สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผูซ้ ้ือ) ส่ งผลให้การแสดงมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะรับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่าต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญของ
ฝ่ ายบริ หารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลด
หรื อวิธีการส่งเสริ มการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมุติฐานที่ฝ่ายบริ หารใช้ในเรื่ องดังกล่าว
จะส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า (ถ้ามี) ในงบกาไร
ขาดทุน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายโดย
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ ายบริ หาร และนโยบายส่งเสริ มการขายที่จะ
ผลักดันการขายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ฝ่ายบริ หารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต
• ตรวจสอบราคาขายจริ งในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนามาเปรี ยบเทียบกับราคาขายในปั จจุบนั
• สอบทานรายงานการประเมินราคาสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อดูความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสมมุติฐาน
และข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
• การพิจารณาความรู ้ความสามารถของผูเ้ ชี่ยวชาญและความอิสระ
การตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจาโครงการและเงิน
มัดจาค่าซื้อที่ดิน จานวน 81 ล้านบาท ซึ่งการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตอ้ งอาศัย ข้อสมมติหลายประการ
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติดงั กล่าวสาหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้นเมื่อลูกหนี้ มีปัญหาในการจ่ายคืนเงินมัดจา การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญดังกล่าวมีนัยสาคัญ เนื่ องจาก เป็ น
จานวนที่มีนยั สาคัญ ดังนั้นอาจทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยการ
สอบถามผูร้ ับผิดชอบ และได้ประเมินข้อสมมติและวิธีการที่บริ ษทั ฯใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดย
การ
• ทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการ
ใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
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• วิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาค้างชาระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการ
รับเงินที่ชา้ กว่าปกติ
• สอบทานรายการการรับชาระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
• พิจารณาลูกหนี้การค้าที่มีขอ้ โต้แย้งทางกฎหมายและผิดนัดในข้อตกลงและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
• ส่งจดหมายขอความเห็นจากทนายความที่รับผิดชอบฟ้องลูกหนี้รายดังกล่าววิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะได้รีบชาระคืน
จากลูกหนี้
เรื่ องอื่นๆ
งบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ เซส จากัด(มหาชน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
อื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงิ่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของบริ ษ ัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องตามความ
เหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่ สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในซึ่ งมี ผลกระทบต่อการสอบบัญชี เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ ห าร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนว
ทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้
เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้
จากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

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

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิการศึกษา
-วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
3.99
(หมายเหตุ : ข้อมูล
สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน
715,020,835 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

-ประธานกรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

-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

ก.ย. 2558 - ปั จจุบนั

2527
2524

บริษทั

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ
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ชื่ อ-สกุล
2.นายประทีป
อนันตโชติ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

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

3.นายสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา

56

-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
-หลักสูตรบังคับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา

6.59
(หมายเหตุ :
ข้อมูลสัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริ ษทั ด้วยทุนจด
ทะเบียน
585,496,058บาท
ณ วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

-รองประธานกรรมการบริ ษทั

- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ก.ค. 59 – ปัจจุบนั

-กรรมการการลงทุน

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

ก.ย. 2558 - ปั จจุบนั

-กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

- 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

ม.ค. 2559 – ก.พ. 2559 - กรรมการผูจ้ ดั การ
(ลาออกจากตาแหน่ง
4 ก.พ.2559)
2557 – 2558

บริษทั

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

- 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. โอเชี่ยน อีเลฟเว่น จากัด ประเทศไทย
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ชื่ อ-สกุล

4.นางภวัญญา
กฤตชาติ

อายุ
(ปี )

69

คุณวุฒิการศึกษา

-บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

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

2538 – 2546

- กรรมการ

- บมจ. โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต

7 ก.ค. 2559
ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

5 ก.พ. 2558 – 7
ก.ค. 2559

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

2556 – ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2552 – 2556

-กรรมการบริ หาร

- บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์

2551 – 2555

-กรรมการ

- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2550 – 2551
2544 – 2549
2541 – 2543

- ที่ปรึ กษา
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- ที่ปรึ กษา

2537 – 2540
2517 – 2528
2514

-กรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

- บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
-บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จากัด
- บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่ม
ไทยประกันชี วิต)
-บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์
-บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จากัด
-ธนาคารกสิ กรไทย สานักงานใหญ่
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ชื่ อ-สกุล
5.นายวิรัติ จันทร์ศิริวัฒนา

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

ก.ค. 2559 - ปั จจุบนั -กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

ก.พ. 2559 – ปั จจุบนั -ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

ก.ย. 2558 – ปั จจุบนั -ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส

13 ก.พ. 2558 – 7
ก.ค. 2559

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2553 – 2555

- กรรมการ

-สมาคมนิ สิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 – 2557

- ประธาน

- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง

2555 – 2557

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
แผนพัฒนาองค์กร

- การไฟฟ้านครหลวง

2554 – 2556

- นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อสาร

-การไฟฟ้านครหลวง

2552 – 2554

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

-การไฟฟ้านครหลวง
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ชื่ อ-สกุล

6.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

อายุ
(ปี )

58

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

บริษทั

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

2558 - ปัจจุบนั

-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

2551

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
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ชื่ อ-สกุล

7.นายชินภัทร วิสุทธิ
แพทย์

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิการศึกษา

-นิติศาสตรบัณฑิต (กฎมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2547
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี 2535
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2533
-Director Diploma Program – Fellow Member 36/2013
-Director Certificate Program – DCP 162/2012

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2548

- คณะอนุกรรมาธิการ การ
พัฒนาเศรษฐกิจด้าน
เทคโนโลยีและการค้า

- สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

2529

- ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. จุฑานาวี

2527

- แผนก Charterer

- UMC International Co.,Ltd

2525

- ฝ่ ายต่างประเทศ

- ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์

2557 – ปัจจุบนั

- PARTNER

-บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด

2553 – 2557

-PARTNER

-บริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จากัด

2551 – 2553

-ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
และภาษี/คณะผูบ้ ริ หาร

-บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

2550 – 2551

-ทนายความอาวุโส

-บริ ษทั PBS Law Limited

2546 – 2550

-ผูจ้ ดั การฝ่ ายภาษี

-บริ ษ ั KPMG Advisory (Thailand) Ltd.ท

2542 – 2546

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายภาษี

-บริ ษทั BDO Richfield Advisory Co.,Ltd

2558 – ก.พ. 2559
(ลาออกเมื่อวันที่ 8
ก.พ. 2559)
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ชื่ อ-สกุล

8.นายออย บุน อัน
(Mr.Ooi Boon Aun)

อายุ
(ปี )

59

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

2539 – 2542

-นิ ติกรอาวุโส ส่ วนสัญญา
พิเศษ และวิชาการ ฝ่ าย
กฎหมาย

-บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย

2535 – 2539

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนสัญญา
ฝ่ ายกฎหมาย

-บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ พูลพิพฒั น์

2558 - ปัจจุบนั

- 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

2541 – 2546

- รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- TCC กรุ๊ ป จากัด (กลุ่มบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ)
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9.นายเกลน ลาว เลียน
เซ่ง

10.นางสาวกรวรรณ
ใจวันดี

อายุ
(ปี )
52

40

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปร์

-ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี
-ปวช. วิทยาอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

3.74
(หมายเหตุ : ข้อมูล
สัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ด้วยทุนจด
ทะเบียน 715,020,835

บาท ณ วันที่ 22
มิถุนายน 2559

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2558 – ปัจจุบนั

- 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)

2539 – 2549

- กรรมการ / รองประธานคนแรก

- ธนาคารยูเนี่ยน สวิสเซอร์แลนด์,
Painewebbers

2539 – 2549

- สมาชิ กกิตติมศักดิ์

2538 – 2539

- ผูจ้ ดั การ

- สาธารณรัญไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
- 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

ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั - กรรมการ
(ลาออกจากตาแหน่ง
เมื่อ 22 มิ.ย.59)
2557 – ปัจจุบนั

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

- นักธุรกิจ
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ชื่ อ-สกุล
11.นายไต้ ชอง อี
(Mr.Tai Chong Yih)

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

-ปริ ญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
8.95
(หมายเหตุ : ข้อมูล
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า
มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน

715,020,835 บาท
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ น ณ วันที่ 31
กรรมการ รุ่ นที่ 54/2006 จากสมาคมส่ ง เสริ มสถาบั น ธันวาคม 2559)
กรรมการบริ ษทั ไทย

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.ค. 2559 – ปั จจุบนั -ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2552 – มิ.ย. 2559

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ า

ม.ค. 2546 – ปั จจุบนั -กรรมการ

-บมจ. ถิรไทย จากัด

ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 -ที่ปรึ กษา

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

เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552 -ที่ปรึ กษา

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

เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 -กรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

-บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด

เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550 -Country Head

-RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย

มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545 -ที่ปรึ กษาด้านธุรกิจ

-Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545 -ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

- Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd

ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544 -กรรมการผูจ้ ดั การ

- London Forfaiting Asia Pacific Ltd

พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541 -รองประธานอาวุโส

-Cathay Trust Company Ltd

ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538 -ผูช้ ่วยรองประธาน

-Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd

ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537 -ผูจ้ ดั การ

-United Malayan Banking Corp Bhd
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ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

12.นายสิ น เอกวิศาล

74

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.พ 2559 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั
- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

2557 – ปั จจุบนั

- ประธาน

- บริ ษทั ฐานมัน่ คงกรุ๊ ป จากัด

2556 – ปั จจุบนั

- ที่ปรึ กษา
- ที่ปรึ กษา

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

เม.ย. 2553 – 2554

- คณะอนุกรรมาธิการ

- ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

2552 – ปั จจุบนั

- ที่ปรึ กษา
- ประธานกรรมการ

- บริ ษทั วัฒนโสภณ จากัด
- บริ ษทั ทรัพย์เซฟอพาร์ ตเม้นท์ จากัด

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

- บริ ษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จากัด
- บริ ษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จากัด

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

- บจก. บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

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

- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด

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

- บรรษัท บริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

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

- ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)
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ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

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)

2533 – 2536

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ าย
กิจการสาขา และผูจ้ ดั การภาค 1

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

2530 – 2533

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการสาขา
และผูจ้ ดั การสานักสีลม

- ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ปี 2536

138

รายงานประจาปี 2559
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

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
13. นางสาวสุภาพร
สุวรรณแสงชูโต

59

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

ไม่มี

ไม่มี

2558 – ก.พ. 2559 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(ลาออกจากตาแหน่ ง
เมื่อ 2 ก.พ. 2559

บริษทั

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-บัญชีบณั ฑิต ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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
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อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2533 – 2537

14. นายสหัสธัส คงวุธ

61

-ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ ง
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2558 – ก.พ. 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
(ลาออกจากตาแหน่ง งานบริ หารงานทัว่ ไป
เมื่อ 2 ก.พ. 2559)

บริษทั
- บจก. ไซมอน แอนด์ แอสโซซิเอท
-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

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
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ชื่ อ-สกุล

15. นายคมสัณห์
ธัมมรัคคิต

อายุ
(ปี )

58

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

2541 – 2545

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

2537 – 2541

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน

- บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี

2558 – 31 พ.ค.59 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สาย - บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
(ลาออกจากตาแหน่ ง งานธุรกิจพลังงาน
เมื่อ 31 พ.ค. 59)

-เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 – 2557

- ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

- บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

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

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)

-หลักสูตร “การวิเคราะห์และประเมินโครงการ” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ รุ่ นที่ 12/35
-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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ชื่ อ-สกุล

16.นางสาวพร้อมศิริ
กิจเสรี

อายุ
(ปี )

38

คุณวุฒิการศึกษา

-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

43

-ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน ( เกียรตินิยมอันดับสอง )
มหาวิทยาลัย Santa Clara แคลิฟอร์เนีย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

2538 – 2541

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นเชื่อ
โครงการ

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

2535 – 2538

- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
สิ นเชื่อโครงการ

- บลง.ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)

เม.ย.58 –ก.พ.59 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(ลาออกจากตาแหน่ง ฝ่ ายอสังหาริ มทรัพย์
เมื่อ 29 ก.พ. 2559)
2553 – ปัจจุบนั

17. นายคอลลิน ซิม
ซิ เหว่ย

ตาแหน่ ง

- ผูจ้ ดั การ

2558 – 31 พ.ค. 2559 - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
(ลาออกจากตาแหน่ ง กลยุทธ์และการลงทุน
เมื่อ 31 พ.ค. 59)

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

- Hotel Pawillion
- 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

2545
2543 - 2545

142

รายงานประจาปี 2559
ชื่ อ-สกุล
18.นางธนิดา
อินทจักร์

19. นางสาวสรัญรัตน์
สี สนั

อายุ
(ปี )
49

38

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปัจจุบนั

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบัญชีและการเงิน

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก

ก.ค. 59 - ปัจจุบนั

-กรรมการการลงทุน

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559

ก.ย. 58 - ปัจจุบนั

-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

-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 เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอน์ คอน
สตรัคชัน่

2546-2547

-เลขานุการคณะทางาน
การเกษตรและสหกรณ์

-สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ

-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

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

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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