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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ กลยุทธ์ ของบริษัทหรื อกลุ่มบริษัท
 วิสัยทัศน์
“ เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั พัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกและผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่ องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
สาคัญ”
 พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ สร้ างองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้ างกระแสรายได้
ที่มนั่ คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษทั พัฒนาธุ รกิ จพลังงานทางเลือก และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพและมี อตั ราการ
เติบโต
3. ดาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคมเป็ นหลัก
 วัตถุประสงค์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ ธุรกิ จพลังงานทางเลือกและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ เน้นกระแสรายได้สู่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
 เป้าหมาย
เป็ นผูน้ าในการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ต่ า งๆ และสร้ า งองค์ก รสู่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลัง งานสะอาด Green &
Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ ที่มน่ั คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ค ง ยึ ด น โ ย บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ สู่ ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด G r e e n &
Clean Energy Business และอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มน่ั คงแก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจในระยะสั้น
ในปี 2562– 2563 บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ โดยได้กาหนดไว้ ดังนี้ คือ
1. จาหน่ายและปิ ดโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีจานวน 2 โครงการ
2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้ง
การร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว
- ธุรกิจบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน
- ธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการดาเนินธุรกิจ
4. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลกิจการและ
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
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5. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานเพื่อรองรั บการขยายตัวของธุ รกิ จ โดยการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้ เช่น ระบบเครื อข่ายสารสนเทศในองค์กร
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทนั ต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ
7. ส่งเสริ มการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ฯ
8. ส่งเสริ มให้องค์กรมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นผูผ้ ลิ ตด้านการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
โดยรู ปแบบธุรกิจที่สนใจได้แก่
o โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทขยะ
o โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทพืชพลังงานและไม้
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้วางเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2565 บริ ษทั ฯ จะต้องมี โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีกาลังการผลิตรวมทั้งสิ้ น 50 เมกะวัตต์ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเป็ น
หลัก และแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็ นต้น
สาหรั บการลงทุ นในธุ รกิ จโรงไฟฟ้ านั้น บริ ษทั ฯ มี การเตรี ยมความพร้ อมที่ จะพัฒนาและลงทุ นในโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เช่น สหกรณ์การเกษตร
โครงการเปิ ดโซล่าร์ รูฟเสรี ในโครงการนาร่ อง (Pilot Project) นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้า
โซล่าร์รูฟเพื่อขายไฟฟ้าให้แก่โรงงาน และห้างสรรพสิ นค้า และยังมีโครงการที่จะให้บริ การติดตั้ง โซล่าร์รูฟให้แก่บา้ นเรื อน
ที่สนใจ
 กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิ จพลังงานทางเลือกที่ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็ นหลัก และการดาเนิ นธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น พัฒนาธุ รกิ จเพื่อการขาย / ธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ บริ ษทั จะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โดยจะจัดการจาหน่ายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ และลงทุนกับพลังงานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan)
บริ ษทั จะมีการลงทุนกับพลังงานทางเลือกที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวัตต์ เป็ นการสร้างความมัน่ คง
ในรายรับของบริ ษทั ในอีกกว่า 20 ปี ให้หลัง และมีแผนการบริ หารเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ในสภาวะที่บริ ษทั กาลังขาดทุน
ซึ่ งต้องเริ่ มจากการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นเพื่อถ่วงดุลกับการสู ญเสี ยไปแล้ว แม้เป็ นเพียงสิ่ งเล็กน้อยแต่ก็สามารถส่ งผลต่อ
ความสาเร็ จของบริ ษทั ได้ รวมทั้งจะเป็ นการสร้างคุณลักษณะการใช้จ่ายที่ดีให้แก่บริ ษทั ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan) บริ ษทั จะมีการติดตั้งและขายไฟให้กบั ภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้
เนื่ องจากบริ ษทั เล็งเห็นถึงความต้องการที่มากขึ้นในการผลิตไฟเพื่อใช้เองของภาคเอกชน และความต้องการใช้ไฟที่มากขึ้น
ในระดับครัวเรื อน เช่นรถพลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น ส่ วนในแผนระยะยาว เนื่ องจากสัญญาซื้ อขายไฟให้กบั ภาครัฐมีอายุสญ
ั ญา
ถึงกว่า 20 ปี ทางบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลและพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากผลกาไรให้ได้มากที่สุด และมีปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับมติจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (จากเดิมชื่อบริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน))
ซึ่ งมีผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าจดทะเบี ยนต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป (และเดิ มชื่ อ
บริ ษทั ไมด้า เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อ บริ ษทั ไมด้า อุตสาหกรรม จากัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิ จการผลิตดอก
ลาโพง และตูล้ าโพงสาหรับเครื่ องเสี ยงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ที่ทาจากไม้ตามคาสัง่ ซื้ อของผูป้ ระกอบการใน
ประเทศเป็ นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวิกลู 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 ได้ขยายการดาเนินธุรกิจไปสู่ การเป็ 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 จาหน่ายสิ 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 ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนส่ วนที่เพิ่ม ทาให้บริ ษทั มีทุนชาระแล้ว ณ วันสิ้ นปี 2547 เป็ นจานวน 82.50 ล้านบาท หลังจากนั้น บริ ษทั ได้มีมติลด
ทุ นจดทะเบี ยนจานวน 40 ล้านบาท จากเดิ ม 240 ล้านบาท เหลื อ 200 ล้านบาท พร้ อมทั้งได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นส่ วนที่ เหลือ
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 วมกันที่จะนาหุน้ จานวน 44.57 ล้านหุ ้น และจานวน 24 ล้านหุ ้น ตามลาดับ รวมเป็ น 68.57 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญชี Lock up กับบริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 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
และคลัง สิ นค้า จากบุ คคลที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้ท าสัญญาซื้ อตราสิ นค้า “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC
เพื่อทาให้บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดี ยว (Exclusive Right) ในการผลิต และจาหน่ ายเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่าวได้ทว่ั โลก ยกเว้น ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย (พื้นที่ที่บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้
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
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สิ นค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีกาไรต่อหน่วยสู งขึ้น เนื่องจากจาหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ตอ้ งขายผ่าน MMC ดังเช่น
ในอดีต
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ทาสัญ ญาสนับสนุ นการด าเนิ นธุ รกิ จ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยก าหนดให้
MMC ช่วยทาการส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางจาหน่ ายเชิ งรุ 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 กับ บริ ษัท
การประสานงานให้บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ใน Territory เป็ นต้น ซึ่ งทาให้
บริ ษทั ได้ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ดา้ นการตลาด และช่วยเสริ มความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 มีมติให้บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
และเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่าที่ ต ราไว้ต่ อหุ ้นจาก 10 บาท เป็ น 1 บาท พร้ อ มทั้ง เพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนเป็ นจานวน 250 ล้านบาท
โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 50 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจานวน 40 ล้านหุ ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 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 ประเทศจีน และประเทศอินเดี ย ให้กบั
ทางบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดังกล่าว โดย MMC สัญญาว่าจะไม่ประกอบ
ธุรกิจที่แข่งขันกันในพื้นที่ดงั กล่าว
ในปี 2551 บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น เป็ น 375 ล้า นบาท 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 โดยผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
สายโทรศัพท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2553 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 4.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
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 โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 3.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.00
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2555 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชน่ั 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
ลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด เนื่ องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดีกล่าวหาจาก
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ราชการ เรื่ อง การบุกรุ กที่สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าโอกาสที่ จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผล
เสี ย หายต่ อ บริ ษ ัทที่ บ ริ ษทั ไปลงทุ น จึ ง มี ม ติ ใ ห้บัน ทึ ก ค่ า เผื่ อการด้อ ยค่า ของเงิ นลงทุ น ระยะยาวอื่ น ดัง กล่ า วทั้งจานวน
เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ในปี 2556 ช่วงเดื อนเมษายน บริ ษทั ฯได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,025 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รวมเป็ น 1,275 ล้านบาท โดยออกหุน้
สามัญจานวน 1,025 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ในหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รับรองการจัดสรรหุน้ 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 ซึ่งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้าน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเดิมที่ผลิตและจาหน่ายเครื่ องเล่นสันทนาการ เช่น ตูป้ าเป้ าอิเล็คทรอนิคส์ โต๊ะพลู ฯลฯ
ในปี 2556 บริ ษทั ได้พิจารณาจาหน่าย บริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชน่ั จากัด (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจานวน มูลค่า
1.2 ล้านบาท เนื่ องจากเห็นว่าในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ดังกล่าวยังไม่มีการดาเนิ นงานใดๆและ ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริ ษทั ฯ
ได้มีการบันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นระยะยาวอื่ น ของบริ ษทั เมดดาลิ สท์ วิชั่น จากัด จานวน 17.8 ล้านบาท
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปั ญหาจากการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ของบริ ษทั ดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด และบริ ษทั ฯ
มีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แทนธุรกิจเครื่ องเล่นสันทนาการ ซึ่ ง บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด ต้องอาศัย
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสิ นค้าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระหว่าง ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุน้ ร่ 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
ช่วงเดือน 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
การเงิ นรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่ งผูบ้ ริ หารมีความเห็ 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)
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
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ร้อยห้าสิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) สาเหตุในการจาหน่ ายโครงการดังกล่าวต่ ากว่าราคาประเมินเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความ
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 ิงบการเงินรวมของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปั 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
ตอบรั บที่ ดี สรุ ปการเปิ ดจองโครงการตักสิ ลามี ท้ ั งหมด 300 ห้ องชุ ด จ านวนห้ องที่ จอง ณ วันเปิ ดตัวโครงการ 101 ห้ องชุ ด
เหลือ 199 ห้องชุด (ที่ยงั ไม่มีการจอง)
ช่วงปลายปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณายกเลิกการซื้ อที่ดินจานวน 2 แปลง ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการวางมัดจาในปี 2556
เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ ยังมี การลงทุ นอย่างต่อเนื่ องในโครงการตักสิ ลาคอนโดมิ เนี ยม ที่ มีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท
(สองร้อยสามสิ บล้านบาทถ้วน) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างพัฒนาและมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับ
ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอตัวและมีความผันผวน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ด าเนิ น การรั บ โอนที่ ดิ น ทั้ง 2 แปลงดัง กล่ า วได้ภ ายในวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2557 นี้ บริ ษ ัท ฯ จะถู ก ริ 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 ต้องสู ญเสี ยเงิน มัดจา ในที่ดินดังกล่าวการโอนขายสิ ทธิ
ในเงินมัดจา ให้แก่บุคคลอื่นจึงเป็ นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด บริ ษทั จึงได้มีการพิจารณาโอนขายสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวให้แก่
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 หารได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนมาดาเนินธุรกิจกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
ในรู ปแบบต่างๆ แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อานวย จึงขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวล่าช้า พร้อมทั้งยังไม่สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนหมวดธุ รกิ จจากสันทนาการมาเป็ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ได้ และเป็ นเหตุผลที่สาคัญในการเพิ่มธุ รกิ จใหม่เข้า
มายังบริ ษทั ฯ ซึ่งเบื้องต้นแนวทางในการดาเนินธุรกิจได้วางแผนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

2.

ธุรกิจกลุ่มพลังงาน

ผูบ้ ริ หารมีความเห็ นว่า ธุ รกิ จพลังงานทดแทนเป็ นธุ รกิ จที่ กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR, พลังงานลม,
พลังงานน้ า เป็ นต้น ซึ่ งคาดการณ์ว่าในอนาคตน้ ามันกาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หาร
เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น และมีความพยายามทาให้กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
เติบโตขึ้นตามไปด้วย เป็ นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น และขยายฐานธุรกิจให้สามารถมี
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ลูกของ ACD (บริ ษทั ย่อย) เพื่อขยาย
การเติบโตในสายธุ รกิ จพลังงาน ภายใต้ชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบี ยน
จานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
จากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้รับมติจากผูถ้ ือหุ ้น อนุมตั ิให้ลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจด
GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ทะเบี ย นเดิ ม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัด หุ ้ น จดทะเบี ย นที่ ย งั มิ ไ ด้น า
ออกจ าหน่ า ย จ านวน 698,700,000 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จ านวน
573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บสามล้านสี่ แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหก
ล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็ น 1,149,760,250 บาท (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) รองรั บการจัดสรรหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่ เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ ้ น
สัดส่วน 2:1 ราคาขายหุน้ ละ 3 บาท
(2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่วน 1 หุน้
สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย จานวน 199,230,125 หุน้ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้
(3) รองรั บ การออกหุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ นซึ่ ง ออกให้แ ก่ นัก ลงทุ น ที่ มี ล ักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จานวน 170,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้ ในราคาไม่ต่ากว่า 4.50 บาท
(4) รองรับการปรับสิ ทธิ ที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากเสนอขายหุ ้นในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต จานวน 5,000,000 หุน้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนหุ ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดจานวน 568,460,250 หุ ้น โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 170 ล้านหุ ้ น และเสนอออกหุ ้นเพิ่มทุนในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดจานวน 398,460,250 หุ ้น โดยจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (RO) จานวน 199,230,125 หุ ้น และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (“ACD-W4”) จานวน 199,230,125 หุน้ ซึ่งตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูอ้ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ข อง ACD-W2 ต้อ งปรั บ ราคาและอัต ราการใช้สิท ธิ ข อง ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซึ่ ง ระบุ ว่า
เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ” และข้อ 4 (ค) ซึ่งระบุวา่
เมื่ อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและ/หรื อ บุ คคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุ คคลในวงจากัด
โดยหลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ เช่น หุ ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ
ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อ หุ ้นสามัญที่ออกใหม่
หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR/XW สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/
หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญแก่บุคคลทัว่ ไป
และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ตามแต่กรณี
เนื่องจากข้อกาหนดสิ ทธิได้ระบุวา่ บริ ษทั ฯ ต้องปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิในกรณี ที่เป็ นการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ (“ACD-W4”) โดยมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการ
จองซื้ อ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัท (“ACD-W4”) ที่ อ อกใหม่ หรื อ วัน แรกที่ ตลาดหลัก ทรั พย์ข้ ึ น
เครื่ องหมาย XR/XW ซึ่งได้กาหนดให้เป็ นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
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ในระหว่างปี 2558 ได้มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 4 (ACD-W4) นามาใช้สิทธิจานวน 50,100 หน่วย เพื่อซื้อหุน้
สามัญ จานวน 50,100 หุน้ ตามราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิม่ ขึ้น 50,100 บาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 จานวน 165,974,332 หน่วย ซึ่ งครบกาหนดวันใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้งที่ 2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม 2 หุ ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวนรวม 125,000,000 หน่วย
และให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มที่ ได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรและชาระเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิรวม 50,000,000 หน่วย
นอกจากนั้น บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ครั้งที่ 3) ที่ ออกให้แก่นักลงทุนที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่การออกและจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม 2 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวม 250,000,000 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 2 (ACD-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 ซึ่งครบกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ดังนั้น การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่

อัตราการใช้สิทธิใหม่

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

การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ACD-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

ระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวน 199,230,125 หุน้
ในอัต ราส่ วน 2 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Right Offering)
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จานวนหุ ้นที่จองทั้งหมด 166,024,432 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 83.33% ของจานวนหุ ้นที่ออกใหม่ท้ งั หมด จานวนเงินที่ได้รับ
ทั้งหมด 498,073,296 หุน้ ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีทุนชาระแล้วคิดเป็ น 581,229,485 บาท
ช่ วงเดื อนกรกฏาคม 2558 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุน บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั จะนาทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อศึกษาข้อมูลและแผนงานเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างประเภทอาคารสานักงาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ ลขที่
405 ถ.บอนด์สตรี ท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี) จากนายชัยพิทกั ษ์ แสงเที ยมแก้ว (“ผูจ้ ะขาย”) ซึ่ งเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน จานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 136629, 136630, 136631 และ 136632 อาเภอปากเกร็ ด (ตลาดขวัญ) จังหวัด
นนทบุรี รวมเนื้ อที่ 80 ตารางวา และเป็ นเจ้าของอาคารพาณิ ชย์ 6 ชั้น ที่ ต้ งั อยู่บนที่ดินดังกล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท
(สี่ สิบล้านบาทถ้วน) และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคิดเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั เข้าทาสัญญาวางเงินประกัน เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงเข้าศึกษาความเป็ นไปได้
โครงการ เดอะ โนเบิ ล อพาร์ ทเมนท์ จ.เชี ยงใหม่ จานวนเงิ น 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามู ลค่า
ทรั พ ย์สิ น โครงการ บริ ษ ัท เห็ น ว่า ไม่ คุ ้ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อ วัน ที่ 9 กุม ภาพัน ธ์ 2559
จึ งได้มีมติยกเลิกการเข้าลงทุนในโครงการ และให้ผขู ้ ายคืนเงินประกันการศึกษาโครงการจานวน 35 ล้านบาท แก่บริ ษทั
โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการส่งหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาวางประกันโดยฝ่ ายกฎหมาย
ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีผลทาให้ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น
585,496,058 บาท
ในปี 2560 ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 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 มทรัพย์สาหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดที่พร้อมโอนแล้ว
1 โครงการ ชื่อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยูบ่ นที่ดิน 2 แปลง แบ่ง
ออกเป็ 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
บาท บริ ษั ท คาดว่ าโครงการนี จ้ ะพั ฒนาเสร็ จ และพร้ 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
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 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
 เมื่อปี 2559 มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดไปแล้วจานวน 251 ยูนิต บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด รับรู ้รายได้
จากการขายโครงการดังกล่ า วประมาณ 420 ล้า นบาท เหลื อ ห้อ งชุ ดที่ ย งั ไม่ ได้จาหน่ า ยทั้งหมด 120 ยูนิต
ซึ่งผูบ้ ริ หารคาดการณ์วา่ จะจาหน่ายห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มี การโอนกรรมสิ ทธิ์ แล้วจานวน 276 ยูนิต รั บรู ้ รายได้จากการขายโครงการ
ประมาณ 463 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายทั้งหมด 95 ยูนิต ซึ่งผูบ้ ริ หารคาดการณ์วา่ จะจาหน่าย
ห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในปี 2561
เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด ( มหาชน ) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด ( มหาชน ) ครั้งที่ 2 ( GREEN-W2 ) จานวน 174,959,332 หน่วย โดยมี
ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
GREEN-W2 ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผมู ้ าขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 100,542,552 หุน้ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็ น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.28826 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท (โดยในกรณี มีเศษทศนิ ยมของหุ ้นจากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็ นจานวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อย
ยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาทถ้วน)
ในส่ วนของ GREEN-W3 ครั้ งสุ ดท้ าย เมื่ อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะ
ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ GREEN-W4 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือ เพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
1. หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) คงเหลือจานวน 33,205,693 หุน้
2. หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่จดั ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง บริ ษทั ได้จดั หุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้รองรับจานวน
170,000,000 หุน้ และยังไม่ได้กาหนดสิ ทธิ
3. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2 คงเหลือจานวน 15,253,697 หุน้ และบริ ษทั ฯ
จะดาเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
4. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W3 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้รองรับ
การใช้สิทธิจานวน 17,100,000 หุน้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป
5. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W4 คงเหลือจานวน 199,180,025 หุน้
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6. บริ ษทั ฯ ใช้หุน้ สามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุน้ ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเต็มจานวน
7. การใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4
ในครั้งนี้ จานวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท) ทาให้บริ ษทั
มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วครั้งนี้รวมจานวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิ บห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิ บ
ห้าบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ช่ ว งเดื อ น มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้แ จ้ง การเปลี่ ย นแปลงสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ว่า มี ก ารได้ม าของ
หลักทรัพย์ของนายไต้ ชองอี มีรายละเอียดดังนี้
1. เมื่อช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นจานวน 16,178,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.26 และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 การได้มาของ
หลักทรัพย์โดยใช้สิทธิในการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 ครั้งสุดท้าย เป็ นจานวน
33,824,941 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.73 รวมเป็ นจานวนหุน้ หลังการได้มาเป็ น 50,003,741 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
6.99
2. เมื่อช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นจานวน 5,949,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.84 รวมเป็ นจานวน 55,952,841 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
7.83 และ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีการได้มาของหลักทรัพย์ของนายไต้ ชองอี จากการโอนหุน้ ของไทย
เอ็นวีดีอาร์ จากัด จานวน 37,918,161 หุน้ และการได้มาโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นจานวน
179,200 หุน้ รวมเป็ นจานวน 38,097,361 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.328 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตาม
รายละเอียดข้างต้น ทาให้โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
นางภัทรภร ลิมปนวงศ์แสน
UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายอรรถรัตน์ ลีลาภัทร์

ก่ อน
จานวนหุ้น
-ไม่มี30,100,000
23,285,000
22,823,800
20,700,000
14,738,511
13,227,200
5,195,500
10,029,400
9,521,950

ร้ อยละ
-ไม่มี4.210
3.257
3.192
2.895
2.061
1.850
0.727
1.403
1.332

หลัง
จานวนหุ้น
94,050,202
26,747,460
23,448,000
32,687,500
24,000,000
4,679,800
16,527,862
15,865,900
10,029,400
7,252,000

ร้ อยละ
13.153
3.741
3.279
4.572
3.357
0.654
2.312
2.219
1.403
1.014

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุม
และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
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บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 3
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 3 รอบยังไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ์แต่อย่างใด
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิครั้งนี้
0
หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ
165,924,232 1 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้
0
หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
199,180,025
หุน้
จานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
0
บาท
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 6 ในอัตราส่วน 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ คือ 1 บาท วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุตรงกับวันที่ 18 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ

การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (GREEN-W4) ครั้งที่ 1 คิดเป็ นจานวนหุ ้น 50,100 หุ ้น
และคิดเป็ นจานวนเงิ น 50,100.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่ งร้อยบาทถ้ว น) จึ งทาให้จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
คงเหลือ 165,924,232 หน่วย ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิดงั กล่าวแต่อย่างใด

1

ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หาร อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN08/2560 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมาได้มีมติให้ นายไต้ ชอง อี พ้นจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ให้นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบตั ิหน้าที่รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายใหม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ว่ามีการได้มาของหลักทรัพย์
ของนายไต้ ชองอี มีรายละเอียด 2 ช่วงที่สาคัญดังต่อไปนี้
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN50/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่ อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
ในบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของนายไต้ ชอง อี คิดเป็ นจานวน
94,050,202 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 13.153 ตามที่ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ใน บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส
จากัด (มหาชน)ไปก่อนหน้านี้
ตามแบบรายงานการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 246-2) ประจ าวัน ที่ 3 มี น าคม 2560
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) โดยการซื้ อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์
2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็ นจานวน 15,612,900 หุ ้น หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจานวน
109,663,102 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 15.337 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทาให้โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

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

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

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

อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN16/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่ อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของนายไต้ ชอง อี คิดเป็ นจานวน
109,663,102 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.337 ตามที่ ไ ด้มี ก ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ใน บริ ษ ัท กรี น
รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)ไปก่อนหน้านี้
ตามแบบรายงานการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 246-2) ประจ าวัน ที่ 17 มี น าคม 2560
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซ้ื อหุ ้นของ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นจานวน
37,646,300 หุน้ หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็ นจานวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
20.602 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทาให้โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GREEN

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
นายฤาเดช คุณยศยิง่

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

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

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

ร้ อยละ
20.602
6.014
1.646
3.989
3.841
3.956
2.311
1.402
1.290
0.951
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุม
และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่ อ วัน ที่ วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2560 ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ” หรื อ“GREEN”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดย
การซื้ อสิ นทรั พย์ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ดติ ดตั้งบนหลังคา กาลังการผลิ ตติ ดตั้งรวม
ประมาณ 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”)
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN08/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่ อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการเข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ กาลังการผลิ ตติ ดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
ของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ตามที่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งมีการนาเสนอวาระให้
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ด้วยนั้น เดิ มบริ ษทั เข้าลงทุนใน
โครงการฯ ในรู ปแบบของการซื้ อทรัพย์สินและสิ ทธิ ในการดาเนิ นโครงการและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค เหตุผลและความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเข้าลงทุน
ภายหลังจากที่ บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม
2560 บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาเนิ นการขออนุ ญาตต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าของโครงการฯ ให้แก่ บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจาก
มีขอ้ ขัดข้องตามเงื่อนไขการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคซึ่ งผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องเป็ นบริ ษทั
ในเครื อกับผูโ้ อนเสี ยก่อนจึงจะดาเนินการได้ ส่ งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อ
ขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที ดังนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายโครงการ ผูถ้ ือหุน้
ทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัดให้แก่บริ ษทั
ด้ว ยเหตุ ผ ลข้า งต้น บริ ษ ัท จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นรู ป แบบการเข้า ลงทุ น จากเดิ ม ซึ่ งเข้า ซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
แผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ ซื้ อจาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นการเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
จากัด แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ ในเรื่ องดังกล่าว
และทราบถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอาจไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการโอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาซื้ อขาย
กระแสไฟฟ้ าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่ องจากผูข้ ายได้ให้คารับรองดาเนิ นการและได้ทาข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนหุ ้นข้างต้น ไว้
ล่วงหน้าด้วยในกรณี ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริ ษทั จึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าทารายการ
ทั้ งนี้ บริ ษัท เจ.อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จ ากั ด มิ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อมี ภ าระหนี้ สิ น หรื อความรั บ ผิ ด อื่ น ใด
นอกเหนือไปจากการดาเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุน้ และฐานะทางการเงินรวมถึงผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นไปตามข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในสารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ยังคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ได้ต่อไปผ่านบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ซึ่ งมีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แล้ว และยังสามารถรักษาสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายโครงการที่ทาไว้กบั ผูข้ าย
และตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั แต่การเข้าถือหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั จากัดเข้าข่ายเป็ นซื้อหรื อรับโอนกิจการในบริ ษทั อื่น
มาเป็ นของบริ ษทั ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติเห็นชอบให้นาเสนอวาระข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อให้มีมติให้
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สัตยาบันการดาเนิ นการของบริ ษทั ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอทุกประการ)
อ้างถึ งหนังสื อออกเลขที่ GREEN15/2561 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด) เข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงานโดยการเข้าซื้ อหุ ้นข้างมากในบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด (“SK1”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์
จังหวัดสระแก้ว จากผูด้ าเนิ นโครงการรายเดิ ม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ล้านบาท (“โครงการฯ”) และเมื่อรวมกับ
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริ ษทั (รายการได้มาซึ่ งหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด)
ส่งผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 49.56 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560) จึงเข้าข่าย
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีขนาดรายการสู งกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่เกิ นร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็ นวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4
และตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและสิ้ นสุ ดการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผมู ้ าขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวน 103,003,894 หุ ้น โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ
คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 103,003,894 บาท
(หนึ่ งร้ อ ยสามล้า นสามพัน แปดร้ อ ยเก้า สิ บ สี่ บ าทถ้ว น) ท าให้ บ ริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ว ครั้ งนี้ รวมจ านวน
818,024,729 บาท (แปดร้อยสิ บแปดล้านสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยยีส่ ิ บเก้าบาทถ้วน)
แจ้งการเพิ่มทุ นและการลงทุ นของบริ ษทั ย่อยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2561และครั้ งที่ 4/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดังนี้


อนุมตั ิให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000
บาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิ น 150,000,000 บาท โดยที่ ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด มีมติตามเสี ยงข้าง
มากอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ทั้งสิ้น 85,000,000.- บาท คิดเป็ นหุน้ สามัญจานวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 อนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจานวนอีก 42,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 135,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 177,000,000 บาท โดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยน
บริ ษทั อีก 42,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 4,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ ปี 2561
2. ทุนจดทะเบียนบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
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ก่อนการเพิ่มทุน
เพิ่มทุน
หลังการเพิ่มทุน

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

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

มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ (บาท)
10
10
10

3. โครงสร้างการถือหุน้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.

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

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

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

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

รำยชื่อผู้ถื อหุ้น

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

นายไต้ ชองอี
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิ ตร
UOB KAY HIAN PRIVATE
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายนที พานิ ชวี ะ
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
นายชุน เฉิ น
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
นายฤาเดช คุณยศยิ่ ง
ผูถ้ อื หุ ้นอื่นๆ
รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

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

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

715,020,835

100

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

รำยชื่อผู้ถื อหุ้น

หลั งกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้น ร้ อยละ

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
99,999,900
นายไต้ ชองอี
73,429,424
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
70,900,261
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
56,632,700
นายพิชติ วิริยะเมตตากุล
52,150,000
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
31,580,600
นายณัท มานะสมจิตร
19,183,628
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
16,138,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
13,756,200
นายเสงี่ยม ศิริพนิ ชสุธา
12,262,100
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 11,274,500
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
10,029,400
ผูถ้ อื หุ้นอื่นๆ
350,688,016
รวม

818,024,729

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อานาจการควบคุม
และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระที่มีนยั สาคัญดังนี้
1. ที่ ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้มี การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1 ,149 ,760 ,250 บาท
เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั มิ ได้นาออกจาหน่ าย จานวน
331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2. ที่ ประชุมมีมติไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 272,674,910 บาท จากเดิ ม 818,024,729
บาท เป็ น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท
3. ตามที่ บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(GREEN-W5) จานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย นั้น ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
ไม่ อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN47/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่ อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุ รกิ จพลังงาน
โรงไฟฟ้าโซล่าร์ ฟาร์ มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสี มา เนื่ องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั
กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด
หรื อ “ACDE”) เข้าลงทุ น ในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด (“VT”) โดยมี มูล ค่าโครงการรวม 320 ล้า นบาทโดยเพิ่มทุ น
จดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุมตั ิให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการ
เจรจากับทางบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริ ษทั
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เจวีเอส ที่ ปรึ กษาการเงิ น จากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ในการประเมิ นมูลค่าของเงิ นลงทุนในกิ จการ
โรงไฟฟ้า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ ACDE ได้ทาการรับ
โอนหุ ้นของ VT บางส่ วนคิดเป็ นจานวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ACDE ซึ่ งในการดาเนิ นการ
ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.60 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน
2561) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
สรุปสาระสาคัญของการเข้ าลงทุน
บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวนเงิน
ลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยเป็ นการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (VT) โดยมีผลู ้ งทุน 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
:
(ACDE)
2. บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด

:

(AST)

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

:

20 ธันวาคม 2561

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ

:

นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล

จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
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ราคาซื้อขาย

:
100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ
กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการดาเนิ นธุ รกิจมา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะทาให้บริ ษทั ลด
ภาระการจัดการดูแลโดยไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริ ษทั
ย่อยอี ก และ ยังเป็ นทางเลื อกที่ สะดวกกว่า การช าระบัญชี เ ลิ กกิ จ การ นอกจากนี้
บริ ษทั ได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว ดังนั้น
การจ าหน่ า ยหุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วในครั้ งนี้ จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด

เหตุการณ์ และพัฒนาการทีส่ าคัญในปี 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยมีวาระที่มีนยั สาคัญดังนี้
1. ตามที่ บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(GREEN-W5) จานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย นั้น ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
ไม่ อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ทีป่ ระชุม
ผู้ถอื หุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติตามทีเ่ สนอ
3. การขอสัตยาบันการจาหน่ ายหุ้นสามัญในบริษัทย่ อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จากัด) ตามมาตรา 107 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535 เนื่ องจากเป็ นการจาหน่ายหุน้ สามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99)
จานวน 3,000,000 หุน้ หรื อ คิดเป็ นจานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติตามทีเ่ สนอ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญ
และหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั SK1 จากบริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาเนิ นการเจรจากับผูเ้ สนอขายเนื่ องจากการวิเคราะห์มูลค่าความ
เหมาะสมของการเข้าซื้ อหุน้ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ สามารถซื้ อหุ ้นได้ในราคา Carrying cost เท่ากับร้อยละ 6.5 จานวนเงิน 52.84
ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ สามัญ จานวน 196,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.6 เป็ นจานวน
เงิน 23.16 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 49 และได้บนั ทึกผลขาดทุนของการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย ไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นจานวนเงิ น 1.74 ล้านบาท
(ตามหนังสื อออก GREEN23/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริ ษทั ย่อย
คื อ บริ ษทั เจ อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัดโดยการจาหน่ ายเมื่ อวันที่ 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท ให้กับบุคคลที่ ไม่
เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั มีการบันทึกผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จานวน 2.88 ล้านบาท ซึ่งได้บนั ทึกในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดแล้วทั้งจานวน
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อ้างถึงหนังสื อออกเลขที่ GREEN31/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่ องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในการท ารายการระหว่างกัน กรณี ซ้ื อ หุ ้น กู้มี ประกันของ บริ ษ ัท ดี ซู พ รี ม จ ากัด ครั้ งที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ.2564 ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนดไถ่ถอน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิการเข้าดารายการซื้ อหุน้ กูม้ ีประกันของ บริ ษทั ดี ซูพรี ม จากัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนครบกาหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาระดอกเบี้ ยทุ ก 3
เดือน ตลอดอายุหุน้ กู้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จานวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรื อ
คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ทารายการ บริ ษทั จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
และบริ ษทั จะได้รับดอกเบี้ ยรวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิ น 1,268,750 บาท (มี ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.59 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ (NTA))
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เปรี ยบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนยั สาคัญแต่ประการใด
โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรี ยบเทียบดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รำยชื่อผู้ถื อหุ้น

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ลำดับที่
จำนวนหุ้น ร้ อยละ

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
99,999,900
นายไต้ ชองอี
73,429,424
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
70,900,261
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
56,632,700
นายพิชติ วิริยะเมตตากุล
52,150,000
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
31,580,600
นายณัท มานะสมจิ ตร
19,183,628
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
16,138,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
13,756,200
นายเสงี่ยม ศิริพนิ ชสุธา
12,262,100
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 11,274,500
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
10,029,400
ผูถ้ อื หุ ้นอื่นๆ
350,688,016
รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

818,024,729

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

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

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายไต้ ชองอี
นายพิชติ วิริยะเมตตากุล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE
นายเสงี่ยม ศิริพนิ ชสุธา
THE BANK OF NEW YORK
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
ผูถ้ อื หุ้นอื่นๆ
รวม

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

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

818,024,729

100

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ ม ทรั พย์ ประเภทพัฒนาที่ ดิ นและก่ อ สร้ า งที่ อยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนา
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึ กษาเป็ นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุน
ในบริ ษัท ย่ อ ยเป็ นกลุ่ ม ของพลัง งานทดแทน บริ ษัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และ กลุ่มธุรกิจบริ การ มีดงั นี้
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ภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) 1

บริษัท ORIN 2
100%

บริ ษัท SK1 5
29.40%
บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด 4

GREEN
COMPANY

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

99.99%

บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจบริการ

บริ ษัท VT 7
49%

บริ ษัท ML
51%
บริษัท GREEN
19.60%

6

บริ ษัท AST 8
51%

บริ ษัท JE SOLAR 3
99.99%

บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด 9
99.99%
บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จากัด 10
89 %

หมายเหตุ

1

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) เดิ มชื่ อ บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ได้รับการอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
พร้ อ มทั้ง จดทะเบี ย นเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริ ษ ัท ใหม่ ชื่ อ ย่อ หลัก ทรั พ ย์ รวมทั้ง ตราประทับ ของบริ ษ ัท
ต่อเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ 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)
ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้รายได้จากการให้เช่าของโครงการร็ อคเซี ยคอนโด จ.มหาสารคาม
ประมาณ 8.73 ล้านบาทและ 10.25 ล้านบาทตามลาดับ

GREEN

2

บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส เข้าลงทุนใน บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สร้าง
คอนโด ภายใต้ชื่อ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2) ด้วยเงิ นลงทุน 160 ล้านบาท และเมื่ อวันที่ 1
มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทารายการเข้าซื้อหุน้ สามัญของโอริ น โดยได้รับโอนหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้
และชาระเงินค่าซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผขู ้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึ งส่ งผลให้โอริ นมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (รายละเอียดความ
คืบหน้าของโครงการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 1.3.1)

3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิในการพิจารณาให้สัตยาบันการ
เข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุนจากเดิมที่เป็ นการ
ซื้ อทรัพย์สิน เป็ นการเข้าลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั เจ้าของโครงการแทน เนื่ องด้วยข้อจากัดเกี่ยวกับการ
โอนสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าบางประการ จึ งทาให้ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
กรี นฯ (ในปี 2562 ได้ จาหน่ ายบริษัทย่ อยดังกล่ าวเรียบร้ อยแล้ วตามหมายเหตุทปี่ รากฎ)
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หมายเหตุ

อ้างถึ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2562 เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2562
ที่ประชุมมีมติขายบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด โดยการจาหน่ายเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2562 ให้แก่บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั

4

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ลูก (บริ ษทั ย่อย) ของ
ACD (ชื่อเดิมของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงาน ภายใต้
ชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเป็ น 177,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

5,6

เมื่ อวันที่ 19 มี นาคม 2561 บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
คิดเป็ นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นบางส่ วนใน บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
(“ SK1”) ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมลงทุน คือ บริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (“NT”) และบริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ
จากัด (“ML”) โดยเข้าทารายการ ดังนี้
1.

ACDE เข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ ใน SK1 และรับโอนสิ ทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก นางสาวคริ สติน่า
ไกรภัสสร์พงษ์ (ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ SK1) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั

2. ACDE ให้กยู้ มื แก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
3. GREEN ให้กยู้ มื แก่ SK1 ซึ่งในขณะนั้นไม่เข้าข่ายเป็ นกิจการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ML เป็ นบริ ษทั ผูด้ าเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซึ่งโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่
SK1 คิดเป็ นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ยังคงถือหุน้ บุริมสิ ทธิ ในสัดส่วนร้อย
ละ 51 ของหุ ้น ทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการโอนสิ ทธิ ตามสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ท้ งั หมดใน SK1 เป็ นหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ
ออกเสี ยงน้อยกว่าหุน้ สามัญ (หุน้ บุริมสิ ทธิ 100,000 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเท่าหุน้ สามัญ 1 หุน้ )
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารได้มีมติให้บริ ษทั กรี นฯ เข้าลงทุน
ในหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ในหุน้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด (SK1) จากบริ ษทั
นอร์ ติส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (NT) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
การดาเนิ นการเป็ นไปตามอานาจดาเนินการ/อนุมตั ิของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ได้รับ
ทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ว ซึ่งต่อมาในวันที่ 19 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการทารายการดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เดิม บริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (NT) ถือหุ ้น 19.60% เปลี่ยน
ใหม่ เป็ น บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ แทนตามภาพแสดงโครงสร้างการ
ถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2563
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยโดยให้ ACDE
โอนหุน้ สามัญของ SK1 ทั้งหมดให้แก่ GREEN ด้วยมูลค่าตามบัญชี
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้ งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29
มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้
บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด หรื อ “ACDE”) เข้าลงทุน ในบริ ษทั เวนตุส

หมายเหตุ

7,8
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โซล่าร์ จากัด (“VT”) โดยซื้อหุน้ สามัญจากบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด(“AST”)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST ได้โอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวนตุสโซลาร์ จากัด จานวน 367,497 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 49 ของหุน้ จานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้ งที่ 1/2563 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 อนุ มตั ิการปรับโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยโดยให้ ACDE โอนหุ ้นสามัญของ VT
ทั้งหมดให้แก่ GREEN ด้วยมูลค่าตามบัญชี
9

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุ ้นสามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
กรี น พลัส แอสเซท จากัด จานวน 3,000,000 หุ ้น ราคาซื้ อขาย 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่
ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุลและ เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุน้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการขอสัตยาบัน
การจาหน่ายหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด)

10

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 วิชน่ั 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 นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั แล้ว
(บริ ษทั ได้จดเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ เสร็ จชาระบัญชี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

1.3.1 กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) สถานที่ ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ จดั ตั้งบริ ษทั 7 มกราคม 2535 จดทะเบี ยนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวัน ที่ 8 ธันวาคม
2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
สองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการ
ตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
ในปี 2556 ได้เริ่ มการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการร็ อคเซีย คอนโด จังหวัดมหาสารคาม
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาโครงการเพื่ออยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีแนวนโยบายในการบริ หารงานและว่าจ้าง
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ผูร้ ับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่กาหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่ งวิศวกรและสถาปนิกของบริ ษทั ได้เข้า
ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อ โครงการร็ อคเซี ย เป็ นลักษณะคอนโดมิเนี ยม จานวน 4 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร
ห้อ งพัก อาศัย จ านวน 75 ยูนิ ต รวมทั้ง โครงการ 300 ยูนิ ต สถานที่ ต้ ัง ใกล้แ หล่ ง การศึ ก ษา เขตมหาวิท ยาลัย จัง หวัด
มหาสารคาม มี มูลค่าการลงทุ น ประมาณ 189 ล้านบาท ซึ่ งโครงการดังกล่าวมี การก่ อสร้ างแล้วเสร็ จ 100% พร้ อมโอน
ทุกอาคาร
ในปี 2560 เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จและยอดจ าหน่ า ยของโครงการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ฝ่ ายบริ หารจึ ง
มีนโยบายในการปรับปรุ งอาคารบางส่ วนของโครงการเพื่อให้เช่า ซึ่ งได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจ โดยส่ วนที่ให้เช่ามีผเู ้ ช่าใน
อัตราร้อยละ 80 – 95 ตลอดปี ที่ผา่ นมา และในปี 2561 ได้มีการขยายส่ วนอาคารให้เช่าเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดการโอนอาคารชุดดังกล่าวทั้งหมด 30 ห้อง คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 20.7 ล้านบาท และในส่วนของอาคารโครงการร็ อคเซีย 2 - 4 การก่อสร้างแล้วเสร็ จ 100% โดยเปิ ดให้เช่ารายเดือน
เดือนละ 3,500 – 3,700 บาท ซึ่งมีผเู ้ ช่าคิดเป็ นร้อยละ 98 โดยมีรายรับประมาณ 8.20 ล้านบาทต่อปี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายไต้ ชองอี
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
THE BANK OF NEW YORK
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
105,070,000
12.844
74,032,261
9.050
70,029,724
8.561
62,199,500
7.604
60,673,400
7.417
35,062,100
4.286
19,183,628
2.345
16,338,000
1.997
14,250,330
1.742
12,265,100
1.499
12,178,600
1.489
10,029,400
1.226
326,712,686
39.939
818,024,729
100.00

ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 818,024,729 บาท คิดเป็ นหุน้
สามัญ 818,024,729 ล้า นหุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษทั มี สัดส่ ว นการถื อหุ ้นร้ อยละ (0) รายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่ อกรรมการบริษัทฯ
ตาแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
รองประธานกรรมการบริ ษทั
4. นายประทีป อนันตโชติ
รองประธานกรรมการบริ ษทั
5.นายสมควร มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิรัต
จันทร์ศิริวฒั นา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. Mr.Yap Kim Yam
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางภวัญญา กฤตชาติ
กรรมการ
9. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
กรรมการ
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด

ชื่อบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน

เลขทะเบียนบริ ษทั
จัดตั้งเมื่อวันที่
ประเภทธุรกิจ
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: บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
: เมื่อเริ่ ม ก่อตั้งบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
หมายเหตุ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั จานวน
105,000 หุน้ ณ ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุน้ สามัญจานวน 45,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1,000 บาท จึงทาให้ทุนจดทะเบียนเป็ น 45,000,000 บาท (สี่ สิบห้าล้านบาท)
: 0105555108663
: 24 กรกฎาคม 2555
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดพร้อมโอน
1 โครงการ ชื่อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยูบ่ นที่ดิน 2 แปลง แบ่ง
ออกเป็ น
- เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
- เนื้อที่ 60 ตารางวา
หมายเหตุ ที่ดินรวมถึงสิ่ งก่ อสร้ างดังกล่ าวไม่ มภี าระหนีส้ ิ ้นแต่ ประการใด

ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 69,327 บาทต่อตารางเมตร
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
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1. บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3. นายประทีป อนันตโชติ

จานวนหุ้น
149,998
1
1

สัดส่ วน (%)
99.9998
0.0001
0.0001

หมายเหตุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ แล้ วจานวน 318 ยูนิต รั บรู้ รายได้ จากการขายโครงการ
ประมาณ 553 ล้ านบาท คงเหลือห้ องชุดที่ยังไม่ ได้ จาหน่ ายทั้งหมด 53 ยูนิต ซึ่ งผู้บริ หารคาดการณ์ ว่าจะ
จาหน่ ายห้ องชุดดังกล่ าวให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2564
1.3.2 กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
 บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษ ัท เอซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จ ากัด (บริ ษ ัท ย่อ ย) สถานที่ ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์ สตรี ท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทะเบียนเลขที่ 0125558006551 ได้ทาการ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากเดิม 135,000,000 บาท (หนึ่ งร้ อยสามสิ บห้ าล้ านบาท) ใหม่ เป็ นทุนจดทะเบียน 177,000,000 บาท
(หนึ่งร้ อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้ านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
1. อ้างถึงมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 50,000,000 บาท เป็ น 135,000,000 บาท โดยออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และเรี ยกค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ
แล้วคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุน จานวน 21,250,000 บาท
 รวมทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชาระ

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

2. อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ประชุมพิจารณาการเรี ยก
ชาระค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่ยงั มิได้เรี ยกชาระให้ครบเต็มมูลค่าจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บมจ.กรี นฯ)
อีกจานวน 3.75 บาท รวมเป็ นจานวน 10 บาท (ชาระเต็มจานวน) จากการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จานวน 40,000,000 บาท (จากการเพิ่มทุนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2558 )
 จานวนเงินที่เรี ยกชาระครั้งนี้
จานวน 15,000,000 บาท
 รวมทุนชาระแล้ว
จานวน 71,250,000 บาท (จากทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท)
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชาระ
จานวน 63,750,000 บาท
3. อ้า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2561 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ พิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั อีก จานวน 42,000,000 บาท (สี่ สิบสองล้านบาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน
4,200,000 หุ ้น (สี่ ลา้ นสองแสนหุ ้น ) มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (สิ บบาท) โดยเรี ยกชาระค่าหุ ้น 2.50 บาท จานวน
10,500,000 บาท
 รวมทุนจดทะเบียน
จานวน 177,000,000 บาท
 ทุนชาระแล้ว
จานวน 86,000,000 บาท
 คงเหลือเงินที่ตอ้ งชาระ
จานวน 91,000,000 บาท
GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 26

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ในปี 2562 บริ ษทั ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริ ษทั แต่ประการใด
วัตถุประสงค์ ของบริษัท
บริ ษ ัท เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จ ากัด ได้ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเนื่ องจากได้เ ล็ง เห็ นความส าคัญ ของพลังงานทดแทน ที่ เ กิ ดขึ้ น
ภายในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม อุดมไปด้วยทรั พยากรต่าง ๆ เช่ น
แสงอาทิ ตย์ ลม น้ า ทั้งนี้ ยงั เป็ นประเทศเกษตรกรรม โดยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสิ นค้าการเกษตรเป็ นอันดับต้นของโลก
ซึ่ งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น สามารถนามาเป็ นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่บริ ษทั ทาการผลิตได้น้ นั จะจาหน่าย
ให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จากนโยบายของภาครัฐบาลให้ความสาคัญด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จึงได้มี
มาตรการอย่างเป็ นรู ปธรรมและเร่ งให้เกิ ดโครงการของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิ น ซึ่ งบริ ษทั
เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว จากนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่มุ่งจะสร้างความมัน่ คง
ของพลังงานของประเทศ โดยใช้พลังงานทดแทนที่หาได้ภายในประเทศมากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะทาธุรกิจนี้
โดยเริ่ มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3. นายประทีป อนันตโชติ
4. นายไต้ ชองอี
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จานวนหุ้น สัดส่ วน(%)

1.
2.
3.
4.

4,999,997
1
1
1

บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายไต้ ชองอี

99.9997
0.0001
0.0001
0.0001

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
 บริษัท เจ อี โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด (จาหน่ ายออกจากบริษัทย่ อย)
บริ ษัท เจ อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จ ากัด ได้จ ดทะเบี ย นเมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2556 ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
0165556001056 สถานที่ต้ งั 242 หมู่ที่ 4 ตาบลพัฒนานิ คม อาเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระ
แล้วจานวน 14,500,000 บาท (สิ บสี่ ลา้ นห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับพลังงาน โดย บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็ นจานวน 1 เมกะวัตต์ รวมเป็ นมูลค่าที่บริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุนเป็ นจานวนเงิน
77,000,000.- บาท (เจ็ดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน)
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
GREEN

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

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

จานวนหุ้น
149,996
1
1
1
1

สัดส่ วน(%)
99.996
0.001
0.001
0.001
0.001

สรุปข้ อมูลโครงการ
ประเภทโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยูท่ ี่ อ.พัฒนานิ คม จ.ลพบุรี ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยวิธี Photovoltaic PV Technology
พื้นทีโ่ ครงการ
ขนาด 4,134 ตารางวา หรื อคิดเป็ น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
อัตรารับซื้อไฟฟ้ า
Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้ าตามสัญญา
สัญญามีอายุ 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2581 โดย ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2560
สัญญามีอายุคงเหลือ 21 ปี 4 เดือน
กาลังการผลิต
994.8 กิโลวัตต์ (kWp)
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566)
สินทรัพย์ ทจี่ ะเข้ าซื้อ มูลค่ารายการรวม 77.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
 ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 34250 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 10
ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จานวน 2.0 ล้านบาท
 อาคารติ ดตั้งแผงโซล่าร์ เซลล์ อาคารควบคุม และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดินข้างต้น จานวน
17.0 ล้านบาท
 แผงโซล่ า เซลล์แ ละวัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ในโครงการฯ รวมถึงสิ ทธิ ในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้ า
ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PV-PEA-0065/2556 จานวน
รวม 58.0 ล้านบาท

หมายเหตุ

GREEN

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิในการพิจารณาให้สัตยาบัน
การเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุนจากเดิมที่
เป็ นการซื้ อทรัพย์สิน เป็ นการเข้าลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั เจ้าของโครงการแทน เนื่ องด้วยข้อจากัด
เกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าบางประการ จึ งทาให้ บริ ษัท เจ.อี.โซล่ าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นบริ ษัท
ย่ อยของบริ ษัท กรี นฯ (ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและภายในอนาคตเมื่อบริ ษัทฯ ดังกล่ าวโอนสิ ทธิ เรี ยบร้ อย
แล้ วผู้บริ หารจะดาเนิ นการปิ ดบริ ษัทดังกล่ าวเพื่อลดค่ าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทย่ อย และ
เพื่อให้ บริ ษัทกรี นฯ รั บรู้ รายได้ ในธุรกิจพลังงานโดยตรง)
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เหตุผลและความจาเป็ นในการปรับเปลีย่ นรู ปแบบการเข้ าลงทุน
ภายหลังจากที่บริ ษทั รับซื้ อทรัพย์สินต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิ งหาคม
2560 บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาเนิ นการขออนุญาตต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าของโครงการฯ ให้แก่ บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ ทาไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจาก
มีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับระเบียบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ
ตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที เนื่ องจากผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องมีสถานะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของผูโ้ อน
เสี ยก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ครบถ้วนตามข้อตกลงการซื้ อขายโครงการฯ ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด จึงตกลงโอนหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัดให้แก่บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั
และบริ ษ ัท เจ.อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี จ ากัด มี ส ถานะเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ กัน เพื่ อ ด าเนิ น การขอโอนสิ ท ธิ ต ามสัญ ญาซื้ อ ขาย
กระแสไฟฟ้ามายังบริ ษทั ต่อไป
ด้ว ยเหตุผลข้างต้น บริ ษ ัทจึ งมี ความจาเป็ นต้องเปลี่ ย นรู ปแบบการเข้าลงทุ นจากเดิ มซึ่ ง เข้าซื้ อ อุปกรณ์ และ
แผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ ซื้ อจาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นการเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
จากัด แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ในเรื่ องดังกล่าว
และทราบถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอาจไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการโอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาซื้ อขาย
กระแสไฟฟ้ าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่ องจากผูข้ ายได้ให้คารับรองดาเนิ นการและได้ทาข้อตกลงเกี่ ยวกับการโอนหุ ้นข้างต้น ไว้
ล่วงหน้าด้วยในกรณี ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริ ษทั จึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ ยงในการเข้าทารายการ
การโอนสิ ทธิและหน้ าที่ตามสั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของ บริษัท เจ.อีโซล่ าร์ ลพบุรี จากัด ให้ กับ บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติ พิจารณาอนุมตั ิการโอนสิ ทธิ และ
หน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ให้กบั บริ ษทั กรี น รี ซอร์ซเซส จากัด (มหาชน) อ้างถึงที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในโครงการฯ
ในรู ปแบบของการซื้ อทรั พย์สินและสิ ทธิ ในการดาเนิ นโครงการและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
ภายหลัง จากที่ บริ ษทั รั บซื้ อทรั พย์สินต่างๆ เกี่ ยวกับโครงการจากผูข้ ายเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วในช่ วงเดื อนสิ งหาคม 2560
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ในฐานะผูข้ าย ได้ดาเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโอนสิ ทธิตามสัญญาซื้อ
ขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริ ษทั ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายที่ทาไว้ระหว่างกัน แต่เนื่ องจากมีขอ้ ขัดข้องตาม
เงื่อนไขการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคซึ่ งผูร้ ับโอนสิ ทธิ จะต้องเป็ นบริ ษทั ในเครื อกับผูโ้ อน
เสี ยก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ ส่ งผลให้บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ไม่สามารถโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ า
ให้แก่บริ ษทั ได้ทนั ที ดังนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้ อขายโครงการ ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดของ
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด จึ งตกลงโอนหุ ้นในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัดให้แก่ บริ ษทั ด้วยเหตุ ผลข้างต้น
บริ ษทั จึ งมี ความจาเป็ นต้องเปลี่ ยนรู ปแบบการเข้าลงทุ นจากเดิ มซึ่ งเข้าซื้ ออุปกรณ์ และแผงโซล่าร์ เซลล์ของโครงการฯ
ซื้อจาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด แทน
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการแจ้งความประสงค์ในการโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคพิจารณาและให้ความยินยอมและดาเนิ นการโอนสิ ทธิ
และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั กรี นฯ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กาหนดไว้ต่อไปด้วย และวัน
เดียวกัน บริ ษทั กรี นฯ ได้ส่งหนังสื อขอรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (GREEN23/2561)ไปยังการไฟฟ้ า
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ส่ วนภูมิภาค เพื่อแจ้งให้ทราบว่า มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากบริ ษทั เจ.อี.
โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กฟภ.ได้มีหนังสื อแจ้งให้ บมจ. กรี นฯ และ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด แจ้งว่า
เมื่อพิจารณาแล้วปรากฎว่า บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด (ผูโ้ อน) และ บมจ.กรี นฯ (ผูร้ ับโอน) มีลกั ษณะเป็ นนิ ติบุคคล
บริ ษทั ในเครื อตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 (3) และ (4) ดังนี้
1. บริ ษทั กรี นฯ ได้เข้าถือหุ ้นของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด จานวน 144,996 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้งหมด
145,000 หุน้ ซึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของทุนทั้งหมด
2. บุ คคลเกิ นกว่ากึ่ งจานวนกรรมการซึ่ งมี อานาจจัดการในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด เป็ นกรรมการซึ่ งมี
อานาจจัดการในบริ ษทั กรี นฯ
โดยให้ดาเนิ นการจัดส่ งเอกสารประกอบการทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าภายใน 60 วันนับจาก
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PV-PEA-0065/2556 ครั้งที่ 2 รวมกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เพื่อโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) โดย บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) จะได้รับค่าไฟฟ้ าตามสัญญาแทน บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด หลังจากได้ดาเนิ นการยื่นเอกสารขอ
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค2) ให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคแจ้ง 1 มกราคม 2562 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ได้ดาเนิ นการขออนุญาตตามข้อกาหนดของการไฟฟเส่ วนภูมิภาคเรี ยบร้อยและได้เริ่ มรับค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้ อ
ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้มีหนังสื อเลขที่ นร.1305/000814
เรื่ อง การอนุมตั ิให้ได้รับการส่ งเสริ มเพื่อรับโอนกิจการ โดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้พิจารณาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ได้รับการส่งเสริ ม
เพื่อรับโอนกิ จการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1694 (2)/2558 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2558 จากบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ได้ โดยให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์อื่น ๆ เท่าที่เหลืออยู่ และให้แก้ไข
เงื่อนไขทุนจดทะเบียนในเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ 3 และข้อ 8 ในส่ วนของวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตาม
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง เป็ นดังนี้
ข้อ 3 จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 715,020,835 บาท ก่อนออกบัตรส่งเสริ ม
ข้อ 8 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มีมูลค่าไม่เกิด 39,609,225.05 บาท และ
ให้ได้รับสิ ทธิและประโยชน์มาตรา 37 เพิ่มเติม
บมจ.กรี นฯ ได้รับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เรี ยบร้อยแล้ว
และได้รับบัตรส่งเสริ ม เลขที่ 62-0276 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
หมายเหตุ อ้างถึงรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ที่ ประชุมมีมติขาย
บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั JE Solar โดยจาหน่ ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ แก่ บุคคลอื่ นซึ่ งไม่ ใช่ บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันและไม่ ใช่ บุคคลที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ บมจ.กรี นฯ
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 บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เดิ มบริ ษทั ชื่ อ นอร์ ติส ซี แอลเอ็มวี จากัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็ น
บริ ษทั เอสเค วันเพาเวอร์ จากัด (“SK1”) เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ณ ปั จจุบนั สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13
ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559037957 มีทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ประกอบธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนใน SK1 ซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ
โรงไฟฟ้าของสหกรณ์นิคมสระแก้ว ซึ่ งเป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค คิดเป็ นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท
ผ่านการถือหุน้ บางส่วนใน SK1 ร่ วมกับบริ ษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (“NT”) และ บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
(“ML”) โดยเข้าทารายการ ดังนี้
(1) ACDE เข้า ท าสั ญ ญาซื้ อขายหุ ้ น ใน SK1 และรั บ โอนสิ ท ธิ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งจาก นางสาวคริ สติ น่ า
ไกรภัสสร์พงษ์ (ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ SK1 เดิม) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
(2) ACDE ให้กยู้ มื แก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
(3) GREEN ให้กยู้ มื แก่ SK1 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
หมายเหตุ

ML เป็ นบริ ษทั ผูส้ นับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซึ่ งตกลงโอนการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่
SK1 คิ ดเป็ นมู ลค่าโครงการทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ยังคงถื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ในสัดส่ วนร้ อยละ 51
ของหุ ้นทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ท้ งั หมดใน SK1 เป็ นหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงน้อยกว่าหุ ้นสามัญ (หุ ้น
บุริมสิ ทธิ 100,000 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเท่าหุน้ สามัญ 1 หุน้ )
โครงสร้ างการเข้ าลงทุนโดย ACDE

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

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ว

ชาระแล้ว
(บาท)

ยังไม่ ชาระ

ยังไม่ ชาระ(บาท)

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน

1
2
3

NT
คุณคริ สติน่า
ML

สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

196,000
294,000
510,000

30%
30%
30%

5,880,000.00
8,820,000.00
15,300,000.00

70%
70%
70%

13,720,000.00
20,580,000.00
35,700,000

19.6%
29.4%
51.0%

70,000,000

100%

รวม

10,000,000

30,000,000.00

โครงสร้ างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลังการเข้ าลงทุนของบริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ว

1

NT

สามัญ

196,000

19,600,000

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%

2
3

ACDE
ML

สามัญ
บุริมสิ ทธิ

294,000
510,000
10,000,000

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

29.4%
51.0%
100%

รวม

หมายเหตุ

1. NT และ ACDE ให้ ก้ ูยืมเงินแก่ ML จานวนรวม 51 ล้ านบาท (ในสัดส่ วนการให้ ก้ ูยืม NT 40% : ACDE 60%) เพื่อใช้
ชาระค่ าหุ้ นบุริมสิ ทธิ ใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสั ญญาใช้ เงิ นให้ แก่ NT และ ACDE ตามสั ดส่ วนเงิ นกู้ ยืมดังกล่ าว โดยตั๋ว
สั ญญาใช้ เงินมีอายุ 3 ปี และอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 7 ต่ อปี ซึ่ ง ML ในฐานะผู้ถือหุ้ นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลจาก SK1
ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้ เงินกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้ เงินดังกล่ าว
2. ACDE เข้ าลงทุนใน SK1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่ งส่ งผลให้ SK1 มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ GREEN

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

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ ว

NT
ACDE
ML
รวม

สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

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

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

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%
29.4%
51.0%
100%

 โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 หลังการเข้าลงทุนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ ว

1.
2.
3.

GREEN
ACDE
ML
รวม

สามัญ
สามัญ
บุริมสิ ทธิ

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

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

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%
29.4%
51.0%
100%

หมายเหตุ ML ท าการจ าน าหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ถื อ อยู่ท้ ัง หมดใน SK1 ไว้กับ GREEN และ ACDE ใน
สัดส่วน GREEN 20.4 % และ ACDE 30.6%
ทั้งนี้ NT ตกลงโอนสิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิ นแก่ ML จานวนรวม 20.4 ล้านบาท (อายุสัญญา 3 ปี
นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิ ทธิ การรับชาระหนี้ ในต้นเงินจาก SK1 จานวน 9 ล้านบาท
(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ ืมเงินระหว่าง NT และ SK1 และดอกเบี้ ยคงค้างที่เหลืออยู่
ทั้งหมดจานวน 0.27 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 9.27 ล้านบาท โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาที่ผขู ้ ายกาหนด บริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต บริ ษทั จึ งตกลงรับเงื่อนไขดังกล่าวไว้ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้รับทั้งหมด ดังนี้
1.

มูลค่าหุน้ สามัญ SK1

19,600,000.00

บาท

2.

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – ML

20,400,000.00

บาท

3.

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – SK1

9,274,931.48

บาท

4.

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

3,561,643.84

บาท

52,836,575.32

บาท

(Carry Cost 6.5% ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 19-3-61 ถึง 31-7-62 )
รวม
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ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ารายการที่ จ่ายเท่ากับ 52,836,575.32 บาท เป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 5.75 และบริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอานาจการลงนามผูกพันบริ ษทั และ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1. นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
2. นายประทีป
อนันตโชติ
3. นางภวัญญา
กฤตชาติ
4. นายประพันธ์
อัศวพลังพรหม
หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
 บริษัท เวนตุส โซลาร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด จดทะเบี ยน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ทะเบี ยนนิ ติบุคคลเลขที่ 0105559197229
สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชาระแล้วจานวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ประกอบธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST จะดาเนิ นการโอนหุน้ สามัญ จานวน 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ นร้อย
ละ 49 ของหุน้ จานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE
บริ ษ ัท เอซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จ ากัด (“ACDE”) เข้า ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า ฯ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ลงทุ น รวมทั้ง สิ้ น
320 ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นใน VT โดยเป็ นการซื้ อหุ ้นจาก AST ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั GREEN
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ AST ประกอบด้วย
1. นายแทฮี คิม
2. บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรี ย คัมปะนี ลิมิเต็ด
3. นายกัมพล จันทะกุล

1
655,129
681,840

หุน้
หุน้
หุน้

0.001%
48.999%
51.000%

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

บาท
บาท
บาท

ขั้นตอนที่ 2
VT กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งเงินทุนอื่น
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของ VT
รวมมูลค่าเงินกูย้ มื

บาท
บาท
บาท

GREEN

210,000,000
10,000,000
220,000,000

บาท
บาท
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เพื่อชาระค่าเครื่ องจักรส่วนที่เหลือตามสัญญาให้แก่ AST
รวมมูลค่ าโครงการสุ ทธิ
320,000,000
บาท
หมายเหตุ มูลค่ า 320 ล้ านบาท เป็ นมูลค่ าทั้งหมดของโครงการ
*** ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสญ
ั ญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุน้ บุริมสิทธิ จานวน 382,503 หุน้ ให้กบั ACDE
ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
- หุน้ บุริมสิทธิ มีจานวน 382,503 หุน้ คิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง โดยมีสิทธิ ดังนี้
o สิ ทธิในการออกเสี ยงคิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
o สิ ทธิในการรับเงินปันผล หรื อการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามที่ได้มีการเสนอหรื อประกาศจ่าย โดย
คณะกรรมการและ/หรื อ อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ หลังจากจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สามัญแล้ว
o ไม่สามารถแปลงจากหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญได้
o สิ ทธิอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT ก่ อนเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(ชาระแล้ ว)

1

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

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ

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

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

จานวนหุ้น
(ชาระแล้ ว)
367,497

คิดเป็ น
48.997%

2
3
4

คิดเป็ น

รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT หลังเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

1

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

หุน้ สามัญ

2

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด

หุน้ บุริมสิทธิ

382,500

51.000%

3

นายกาพล จันทกุล

หุน้ บุริมสิทธิ

1

0.001%

4

นายแทฮี คิม

หุน้ บุริมสิทธิ

2

0.002%

750,000

100%

รวม
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รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายพิพทั ธ์
พล.ต.ต.สหัสชัย
นายประทีป
นางภวัญญา

วิริยะเมตตากุล
อินทรสุขศรี
อนันตโชติ
กฤตชาติ

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวามคม 2562
1.3.3 กลุ่มธุรกิจบริการ
 บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จากัด (จาหน่ ายออกจากบริษัทย่ อย)
เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท บู ส ท์พ ลัส จ ากัด ได้จ ดทะเบี ยนเปลี่ ย นชื่ อเป็ น บริ ษ ัท กรี น พลัส แอสเซท จ ากัด (บริ ษทั ย่อย)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105555054202 สถานที่ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์
สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระ
แล้วจานวน 30,000,000 บาท (สามสิ บล้านบาทถ้วน) ประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทุกรู ปแบบ
จัดคอนเสิ ร์ต และ จัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจาหน่ ายหุ ้นสามัญที่ ถืออยู่ท้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ
กรี น พลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน
ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ
ผูข้ าย
ผูซ้ ้ือ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่าย
ราคาซื้อขาย

GREEN

:
20 ธันวาคม 2561
:
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
:
นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล
:
3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
:
100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) ซึ่ งเป็ นราคาที่ ต กลงร่ ว มกัน
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณ วัฒนกุล เป็ นราคาที่ สูงกว่า
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องบริ ษทั ย่อ ย ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ า วมี ผล
ขาดทุ น สะสม และ หยุ ด การด าเนิ นธุ ร กิ จ มาระยะเวลาหนึ่ งแล้ ว
การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะทาให้บริ ษทั ลดภาระการ
จัดการดูแลโดยไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริ ษทั
ย่อ ยอี ก และ ยัง เป็ นทางเลื อ กที่ ส ะดวกกว่า การช าระบัญ ชี เ ลิ ก กิ จ การ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็ม
จานวนแล้ว ดังนั้น การจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
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โครงสร้ างการถือหุ้นเดิมของบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วน (%)

บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
นายประทีป อนันตโชติ
นายไต้ ชองอี
นางสาววรภร ด้วงพร้อม
นางสาวญาณิ ศาณ์ ศิริปุณวัฒน์

2,999,991
4
3
1
1

99.9991
0.0004
0.0003
0.0001
0.0001

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วน (%)

นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล
นางสาวโสพิศวดี อยูว่ งษ์อน๋ั
นางสาวนภาภรณ์ เสนีย ์

2,999,991
5
4

99.9991
0.0005
0.0004

โครงสร้ างการถือหุ้นใหม่ หลังจากการจาหน่ ายเงินลงทุนของบริษัท
ลาดับ
1
2
3

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากหนังสื อรั บรองบริ ษัทและสาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 การขอสัตยาบันการจาหน่ายหุ ้น
สามัญในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด) ตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535
เนื่ องจากเป็ นการจาหน่ายหุ ้นสามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด (“GPA”)
(ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุ ณีย ์
สุ พรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ ้นดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (อ้างถึ งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่
เสนอ
 บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จากัด : เลิกกิจการ(ปิ ดบริษัท)
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 า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
สายโทรศัพท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด
แต่ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริ ษทั ฯได้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั
จากัด จานวน 17.8 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นจากธุ รกิ จเครื่ องเล่นสันทนาการ เป็ นธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ซ่ ึ ง บริ ษทั เมดดาลิ สท์ วิชั่น จากัด ต้องอาศัยการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสิ นค้าดังกล่าว
ฝ่ ายบริ หารจึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 17.8 ล้านบาท
ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและ 17.8 ล้า นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ในปี 2559 บริ ษทั ยังไม่มีพฒั นาการใดที่สาคัญในการประกอบธุรกิจที่เป็ นนัยสาคัญ
GREEN
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ในปั จจุบนั ไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ ายบริ หารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการ
เลิกกิจการ(ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั จากัด (MV) เนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดขึ้นแล้ว
2. ไม่มีพนักงานปฏิบตั ิงานแล้ว
3. ปิ ดงบการเงินเปล่ามาโดยตลอด
4. มีสถานะเป็ นลูกหนี้ของบริ ษทั GREEN
5. ขาดทุนสะสมประมาณ 34 ล้านบาท
ในการเลิกกิจการ(ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั จากัด ถือเป็ นทางเลือกที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั แล้ว
(บริ ษทั ได้จดเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ เสร็ จชาระบัญชี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
แผนงานในอนาคตเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท
เนื่ องจากบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น และมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารชุด
ใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดังนี้
 ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์
1. โครงการร็อคเซีย ห้องชุดจานวน 300 ห้อง เริ่ มโอนให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2558 แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
ทาเลที่ ต้ งั โครงการทาให้การขายไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย บริ ษทั จึ งได้ปรับปรุ งห้องชุดจานวน 225 ห้อง
เพื่อให้เช่าและมีการรับรู ้รายได้บางส่วนในงบการเงินประจาปี 2561 และ 2562
2. โครงการออริจนิ ส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จานวน 371 ห้องชุด เริ่ มโอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เดือน มีนาคม
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโอนให้แก่ลูกค้าแล้วจานวน 318 ห้อง คาดการณ์ว่าจะโอนอาคารชุ ด
ให้กบั ลูกค้าได้ท้ งั หมดในปี 2564
หมายเหตุ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะจาหน่ายและปิ ดโครงการที่มีจานวน 2 โครงการให้เสร็ จ
สิ้น ภายในปี 2564
 ธุรกิจพลังงาน
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน
โดยบริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ น ธุ ร กิ จผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนหลังคาขนาด 1 เมกกะวัต ต์
เป็ นคู่สญ
ั ญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสญ
ั ญา 25 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2581 )
ในปี 2561 บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัดได้ลงทุนในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด (จ.สระแก้ว) และ บริ ษทั
เวนตุส โซลาร์ จากัด (จ.นครราชสี มา) ซึ่ งประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนโดยบริ ษทั ดังกล่าวดาเนินธุรกิจ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็ นคู่สญ
ั ญา
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสญ
ั ญา 25 ปี
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ในปี 2562 บริ ษทั ได้รับโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จาก บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี
จากัด และ ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์จากผูถ้ ือหุน้ เดิม ทาให้บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนการรับผลตอบแทนในธุรกิจ
พลังงานเพิ่มขึ้นทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้ง
การร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว
- ธุรกิจบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน
 ธุรกิจอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ดี
ที่สุด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสร้ างรายได้ รวมการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ หลักจาแนกตามผลิตภัณฑ์

รายได้ของบริ ษทั ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็ นรายได้จาก ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า และรายได้จาก
การจาหน่ายไฟฟ้า โดยรายได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ3
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า4
รายได้อื่น5
รายได้ รวม
2

หมายเหตุ

GREEN

2562
ล้ านบาท
11.63
14.59
89.38
14.34
129.94

1

%
8.95
11.23
68.79
11.03
100.00

งบการเงินรวม
25611
ล้ านบาท
%
82.29
50.83
8.73
5.39
40.57
25.06
30.30
18.72
161.89
100.00

25601
ล้ านบาท
%
39.91
75.22
4.67
8.80
1.42
2.68
7.06
13.30
53.06
100.00

ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
2
รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษทั เริ่ มโครงการแล้วทั้งหมด 2 โครงการ
ประกอบด้วย
1. โครงการ ร็ อคเซีย เริ่ มโครงการเมื่อปี 2556 จน ถึงปั จจุบนั มูลค่าของโครงการโดยประมาณ 211 ล้านบาท
ซึ่ งโครงการดังกล่าวมี 4 อาคาร อาคารละ 75 ห้องชุด รวมโครงการทั้งหมด 300 ห้องชุดตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
1

โครงการ ร็อคเซีย

ความคืบหน้ าการก่อสร้ าง

หมายเหตุ

อาคาร 1

100%

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

อาคาร 2

100%

งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน

อาคาร 3

100%

อาคาร 4

100%

งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน
งานก่อสร้างเสร็ จ 100% ห้องชุดพร้อม
โอน ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นให้เช่ารายเดือน
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2. โครงการ ออริ จินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 บริ ษทั ลงทุนโดยการเข้าซื้ อหุ ้น 100% ด้วยวงเงิ น 160
ล้านบาท ในบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด โครงการดังกล่าว สร้างเสร็ จแล้ว 100% หลังจากที่บริ ษทั ฯ
รั บ โอนหุ ้น จานวน 150,000 หุ ้น เมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2559 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า โครงการทั้ง สิ้ น 620 ล้า นบาท
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายคอนโดดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2559 เป็ นต้นไป
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ ระหว่างปี 2561 และปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการนาห้องชุด
โครงการ ร็ อคเซียอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 เปิ ดให้เช่าเนื่องจากการขายล่าช้ากว่าที่คาดไว้

3

รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า ในปี 2560 บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นคู่สัญญา
จาหน่ ายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และในปี 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมจานวน 2 แห่ง ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4

บริ ษทั มีรายได้อื่นซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญรับคืน ส่วนต่างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็ นต้น
5

1.2 การวิเคราะห์ ทางการตลาด
สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562
นายวิชยั วิรัตกพัน ธ์ ผูต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผูอ้ านวยการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
เปิ ดเผยว่าศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์(ศขอ.) ได้รับนโยบายการพัฒนาข้อมูลเพื่อไปสู่ การ เป็ น “ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์
แห่งชาติ” จากท่านประธานกรรมการ โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ศขอ.ได้รายงาน ข้อมูลซึ่งเป็ นข้อเท็จจริ งออกมาเผยแพร่ และ
ใช้ฐานข้อมูลที่จดั เก็บและรวบรวมมากว่า 15 ปี พัฒนาแบบจาลองใน การประเมินทิศทางและแนวโน้มธุรกิจที่อยูอ่ าศัยอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงปี ที่ผา่ นมา
สาหรับสถานการณ์ในปี 2562 ที่รัฐบาลได้ออก 3 มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ประกอบด้วยมาตรการ ลดหย่อนภาษี
เงินได้จากการซื้อบ้านและห้องชุด (บ้านหลังแรก) ไม่เกิน 200,000 บาท มาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนการโอนและ
ลดค่าจดทะเบี ยนการจานองอสังหาริ มทรัพย์เหลือประเภทละ 0.01% สาหรับการซื้ อบ้าน จัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน
1 ลบ. (รวมบ้านสร้างใหม่ และบ้านมือสอง) และมาตรการลดค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนการโอน และลดค่าจดทะเบียนการ
จานองอสังหาริ มทรัพย์เหลือประเภทละ 0.01% สาหรับการซื้ อบ้าน จัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิ น 3 ล้านบาทที่ ซ้ื อจาก
ผูป้ ระกอบการ ส่ งผลให้สถานการณ์การโอนกรรมสิ ทธิ์ ทัว่ ประเทศในปี 2562 ปรับตัวดีข้ ึนจากปี 2561 ได้โดยมียอดจานวน
หน่ วยโอนกรรมสิ ทธิ์ ถึง 373,365 หน่ วย และ มูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ์ ถึง 875,189 ล้านบาท ซึ่ งมีการขยายตัวจากปี 2561
ถึง 2.7% (จานวนหน่วย) และ 4.3% (จานวนมูลค่า) ทั้งที่คาดการณ์วา่ จะต้องติดลบถึง -8.4% และ -8.2%
จานวนหน่วยที่ ได้รับในอนุญาตจัดสรรทัว่ ประเทศ มีการขยายตัวในไตรมาส 2 และ 3 และในไตรมาส 4 ปี 2562
มีจานวนหน่วยการขออนุญาตจัดสรรใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการฯ ได้ปรับแนว การผลิตที่อยูอ่ าศัย
มาสู่แนวราบมากยิง่ ขึ้น สาหรับผูป้ ระกอบการฯ ในพื้นที่กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เห็นได้วา่ เริ่ มมี การปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 และ 2560 แล้ว โดยจานวนหน่ วยที่ ได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างทัว่ ประเทศปี 2562 มีจานวนลดลงถึงประมาณ
-9.0% โดยจานวนหน่ วยที่ ได้รับใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคารชุ ดลดลง -24.0% และ หากพิจารณาจานวนและสัดส่ วนของ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดได้ลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซึ่ งเป็ นสัญญาณว่า ปริ มาณของอาคารชุดเกิ ดใหม่
ในช่วง 1 – 2 ปี ข้างหน้านี้น่าจะมีปริ มาณลดลง
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ในส่ วนของจานวนหน่ วยที่ อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลปี 2562 มี จานวนลดลงถึ งประมาณ
-32.1% โดยจานวนหน่วยเปิ ดตัวใหม่ของอาคารชุดลดลง -34.3% และ บ้านจัดสรรลดลง -29.0% ซึ่ งทาให้ ภาวะที่มีหน่วย
เหลือขายมากจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของที่อยูอ่ าศัยเปิ ดตัวใหม่ในปี 2561 จะทยอยถูกดูดซับไป
สาหรับทิศทางการตลาดที่อยูอ่ าศัยปี 2563 ศขอ. ได้ประมาณการตัวเลขที่สาคัญ ดังนี้ จากปั จจัยบวก อัตราดอกเบี้ย
ต่าและเป็ นขาลง มาตรการกระตุน้ อสังหาฯ ของรัฐบาล การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของ ธปท. และปั จจัยลบ ภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงชะลอตัวในหลายกิจกรรมเศรษฐกิจที่ สาคัญ การระบาดของไวรัสโคโรนา สงคราม การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ส่ งผลให้คาดการณ์วา่ จะมีการปรับตวัในภาคธุรกิจที่อยูอ่ าศัยการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่ 4 อาศัยทุกประเภททัว่ ประเทศจะอยูท่ ี่
ประมาณ 372,500 –400,660 หน่ วย ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 7.3% และมี มูลค่าถึง 853,100 – 917,100 ล้านบาท ขยายตัว
ระหว่าง -2.5% ถึ ง 4.8% โดยจะมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ จะอย่ในพื้นที่ กรุ งเทพฯและปริ มณฑลประมาณ 197,500 – 214,300
หน่วย ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 8.3% และมีมูลค่า ถึง 571,200 – 614,000 ล้านบาท ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 7.3% ซึ่ งจะ
มีสดั ส่วนหน่วย 53% และ มูลค่า 67% ของการโอนกรรมสิ ทธิ์ที่อยูอ่ าศัยทัว่ ประเทศ
โดยการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ดทั่วประเทศ จะอยู่ที่ประมาณ 117,400 – 126,780 หน่ วย เป็ นมูลค่าถึ ง ประมาณ
284,360 –305,700 ล้านบาท โดยกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะมีสัดส่ วนหน่ วยการโอนกรรมสิ ทธิ์ 73.6% และ มูลค่าการโอน
กรรมสิ ทธิ์ 78.1% ซึ่ งในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 คาดว่าจะมีการชะลอการโอนของคนจีนบ้าง เนื่ องจากสาเหตุการระบาด
ไวรัสโคโรนาบ้าง แต่มีผลกระทบไม่มากเนื่องจาก ผูซ้ ้ือห้องชุดคนจีนมีสดั ส่วนพียง 6% ของผูซ้ ้ือทั้งหมดเท่านั้น
หน่ ว ยที่ อ ยู่ อ าศั ย จากการเปิ ดตั ว โครงการใหม่ ใ นกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในปี 2563 จะอยู่ ป ระมาณ
114,400 - 122,600 หน่ วย โดยเป็ นห้องชุ ดประมาณ 55% หรื อประมาณ 62,900 ถึ ง 67,400 หน่ วย โดยการขอใบอนุ ญาต
จัด สรรทั่ว ประเทศจะอยู่ ใ นระดับ ใกล้เ คี ย งกับ ปี 2562 ประมาณ 97,500 ถึ ง 100,400 หน่ ว ย และจะอยู่ ใ นกรุ ง เทพฯ
และปริ มณฑลประมาณ 58.4% การออกใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารทัว่ ประเทศประมาณการว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ปี 2562 ประมาณ 292,100 ถึง 300,900 หน่วย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดประมาณ 27.4% หรื อประมาณ 80,000 ถึง
82,400 หน่วย และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลก็จะอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี 2562 แต่อาจมากกว่า
เล็กน้อยประมาณ 129,000 ถึ ง 132,900 หน่ วย โดยมี ใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคารชุ ดประมาณ 51.1% หรื อประมาณ 65,900
ถึง 67,900 หน่วย ซึ่งหมายความว่า 82% ของอาคารชุด ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทัว่ ประเทศจะกระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จากการคาดการณ์ตวั เลขในเครื่ องชี้หลักต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจสรุ ปได้วา่ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2563
น่ าจะมีภาวะที่ ค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่ องจากปี 2562 แต่มีโอกาสที่ จะขยายตัวได้สูงถึง 5 - 7% หากเศรษฐกิ จภาพรวมของ
ประเทศมีการขยายตัวดีข้ ึน ซึ่ งจะทาให้เกิดการจ้างงานและความมัน่ ใจของผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อที่ อยูอ่ าศัยในการตัดสิ นใจที่จะซื้อ
ที่อยูอ่ าศัยมากขึ้น
ที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์(ศขอ.)

GREEN

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 42

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อตลาดคอนโดมิเนียมปี 2562 และแนวโน้ มปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจ
กาลังซื้อของผู้บริโภค
อุปสงค์ /อุปทาน
คอนโดมิเนียมเหลือขายเป็ น
 ภาวะเศรษฐกิจโลกซบ  หนี้ครัวเรื อนสูงขึ้น
เซา
 ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม จานวนมาก
 อัตราการขยายตัว
สิ น เ ชื่ อ LTV ข อ ง อุปสงค์ ลดลงเนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยต่า
ธนาคารแห่ ง ประเทศ  ก าลัง ซื้ อชาวต่ า งชาติ
ลดลง
ไทย
 สงครามการค้าระหว่าง
 ความเข้ ม งวดในการ  นั ก เ ก็ ง ก า ไ ร แ ล ะ
สหรัฐ VS จีน
นักลงทุ น ลดลงไปจาก
ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่ ยู่อ าศัย
 ค่าเงินบาทแข็งตัว
ตลาด
ของสถาบันการเงิน
 ผู ้ ซ้ื อหลั ก ซื้ อเ พื่ อ อ ยู่
อาศัย

นโยบายของภาครัฐ
ภาระภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างเพิ่มขึ้นในการถือครอง
อสังหาริ มทรัพย์
ปัจจัยทีช่ ่ วยกระตุ้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์
 ลดค่าจดทะเบียนและ
ค่าโอนสาหรับบ้าน
ราคาไม่เกิน 3 M
 ลดภาระการผ่อนดาวน์
จานวน 50,000 บาท
สาหรับบ้านจานวน 1
แสนหลัง

ทิศทางแนวโน้ มตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ปี 2563
อัตราการขยายตัวอุปทานคอนโดมิเนียมกรุ งเทพฯ ลดลงใน
ปี 2562 กว่า 30% และยังคงมีแนวโน้มลดลงในปี 2563
กาลังซื้ อในปี 2563 มีแนวโน้มทรงตัว เมื่อเทียบกับปี 2562
คือประมาณ 35,000 ยูนิต
สภาพตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่สมดุลในปี 2564

จะมีอุปทานใหม่ดา้ นคอนโดมิเนียมแบบ Leasehold เกิดขึ้น
เป็ นจานวนมากนับจากนี้เป็ นต้นไป
มี โ อ กาสน้ อ ย ม ากที่ จ ะ เ กิ ด วิ กฤ ต ฟ อ ง สบู่ ใ น ภ า ค
อสังหาริ มทรัพย์ ที่คล้ายคลึงกับวิกฤตปี 2540
นักพัฒนารายย่อยหรื อผูท้ ี่ไม่มีเงินทุนสารองที่แข็งแกร่ งจะ
หายไปจากตลาด
ระดับราคามีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่สมดุลในปี 2564
อุปสงค์ด้านคอนโนเนี ยมจะขึ้ นอยู่กับความต้องการจาก
ผูซ้ ้ื อจริ งเท่านั้นจานวนนักลงทุนที่ ลดลงเป็ นผลเนื่ องจาก
นโยบายการก ากับ ดู แ ลสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (LTV Policy)
และจานวนผูซ้ ้ื อต่างชาติที่ลดลงเป็ นผลจากค่าเงินที่แข็งขึ้น
และเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย
การพัฒนาโครงการคอนโดมิ เนี ยมใหม่มีแนวโน้มกระจาย สงครามราคาในตลาดคอนโดมิ เ นี ย มในกรุ งเทพฯ
ตัวสู่พ้ืนที่ชายเมืองตามแนวรถไฟฟ้าใหม่กาลังพัฒนา
นักพัฒนาไม่ได้เป็ นผูก้ าหนดราคาคอนโดมิเนี ยมอีกต่อไป
ผูซ้ ้ือคือผูก้ าหนดราคาเอง
นักพัฒนาจะชะลอการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนี ยมและ ราคาที่ แข่งขัน รู ปแบบ และฟั งก์ชั่นของคอนโดมิเนี ยมที่
หันเหความสนใจไปยังภาคอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ที่สามารถ เหมาะสมกับความต้องการจะชนะใจลูกค้าได้ในปั จจุบนั
สร้างรายได้ในระยะยาวๆ เช่น โรงแรมและสานักงาน

ที่มา : KnightFrank
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2.2.1 การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
คอนโดร็ อคเซี ย เป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม ใกล้สถาบันการศึ กษาที่ เจาะกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่ม
ผูส้ นใจลงทุนในการทาธุรกิจให้เช่าห้องพักแก่นกั ศึ กษามหาวิทยาลัย และกลุ่มผูป้ กครองที่สนใจซื้ อห้องพัก
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บุตรหลาน โดยโครงการได้ใช้กลยุทธ์การออกแบบให้เหมาะสมกับการดาเนิน
ชี วิต วัย เรี ยน ด้วยห้อ งพัก ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ครบชุ ด พร้ อ มเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าครบเซ็ ท มี ร ะบบรั กษาความ
ปลอดภัยมาตรฐานสู งสุ ดตลอด 24 ชม. Wifi Internet ให้บริ การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทารายงานและเตรี ยมสอบ
มีร้านค้าอานวยความสะดวก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้ อ, ร้านอาหาร, ร้านซักรี ด, ร้านตัดผม รวมทั้งบริ การพื้นที่จอดรถ
และแม่บา้ นทาความสะอาด โดยโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การใช้วสั ดุที่มีคุณภาพสู ง การตกแต่งที่ทนั สมัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกภายในโครงการหลากหลาย พร้อมการออกแบบห้องชุดที่มีความแปลกใหม่ให้ความคุม้ ค่า
ในการใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเ คราะห์ สิ น ค้า มี จุ ด แข็งเพี ยงไม่กี่ ด้า น ด้ว ยเป็ นการซื้ อสิ น ทรั พ ย์เ ก่ ามาพัฒ นาเพื่ อ ขายเป็ น
คอนโดมิเนี ยม ส่ วนใหญ่จะได้เปรี ยบเรื่ องราคาขายเพราะราคาที่ซ้ื อส่ วนใหญ่จะซื้ อมาต่ากว่าราคาประเมิน
จึงขายได้ถูกกว่าคอนโดที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ ซึ่ งจุดแข็งของอาคารที่วิเคราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรื อ
ห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ที่ขนาดค่อนข้างกระทัดรัดเหมาะแก่การอยูอ่ าศัยของครอบครัวเดี่ยว แต่ราคาต้อง
ถูกกว่าห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ ึ งเป็ น Facility ที่ดีสาหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกว้าง 8
เมตร ที่ไม่แออัดเหมือนโครงการฯ อื่นๆ ที่ทาไว้ 6 เมตร ทั้งนี้ยงั มีจุดอ่อนที่ตอ้ งหาทางพัฒนาต่อเพื่อสนับสนุน
งานขายต่อไป
วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มเป้าหมายที่ 1
 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 นักศึกษา ม.ราชภัฎมหาสารคาม
ลักษณะการใช้ ชีวติ
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยกว่า 7-8 ชัว่ โมงต่อวันเพื่อศึกษา หรื อ
พบปะเพื่อน และเวลาหลังเลิกเรี ยนมันรวมตัวที่สรรพสิ นค้า เช่น ห้างเสริ ม
ไทยคอมเพล็กซ์ ห้างบิ๊ กซี ช่วงเย็นบางกลุ่มที่รายรับไม่มาก จะทานอาหาร
ตามสัง่ บริ เวณที่พกั บางกลุ่มเลือกทานที่ร้านอาหาร ชอบสถานบันเทิงยาม
ค่าคืนที่พกั ส่วนใหญ่อยูไ่ ม่ไกลจากสถานศึกษา



กลุ่มเป้าหมายที่ 2
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาจารย์ในมหาลัยราชภัฎ
 ข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม
 หมอและพยาบาลในจังหวัด
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ลักษณะการใช้ ชีวติ

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

กลุ่มเป้าหมายที่ 3
 ร้านอาหาร
 ร้านเบเกอรี่ คอฟฟี่
 ร้านขายของชา หรื อ อะไหล่รถ
ลักษณะการใช้ ชีวติ
ส่วนใหญ่ไม่มีวนั หยุด เปิ ดกิจการทุกวันและดาเนินกิจการด้วยตัวเอง ไม่ให้
พนักงานเก็บเงิ นการใช้ชีวิตหากอยู่ในกลุ่มค้าขาย จะใช้ชีวิตหลังปิ ดร้าน
เพื่อหาร้านอาหารอร่ อยๆ ทาน หรื อ ทาทานที่บา้ นเอง ส่ วนกลุ่มร้านอาหาร
จะมีช่วงเช้าและกลางวันที่จะเป็ นช่วงเวลาพักผ่อน สามารถพาครอบครัวไป
ชมภาพยนต์ เดินซื้อสิ นค้าตามสรรพสิ นค้าได้
 กลุ่มเป้ าหมายที่ 4
 พนักงานธนาคารทุกธนาคาร
 พนักงานในห้างสรรพสิ นค้า
 พนักงานประจาศูนย์จาหน่ายรถยนต์
 พนักงานโรงแรม
ลักษณะการใช้ ชีวติ
ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานที่ ตอ้ งประจาอยู่ที่ออฟฟิ ศ หรื อ ตามโชว์รูม หรื อ
เคาน์เตอร์ รับลูกค้า ส่ วนใหญ่หลังเลิกงานจะเข้าสรรพสิ นค้าเพื่อเลือกซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปเข้าบ้าน หรื อ รับประทานที่ศูนย์การค้า หรื อตามร้านอาหาร
ตามสั่งทัว่ ไปซึ่ งเป็ นร้านราคาไม่แพงมาก จากการวิเคราะห์ ส่ วนใหญ่เป็ น
งานบริ การ จะไม่ได้หยุดวันหยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ จะได้หยุดวัน ธรรมดา
สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อพักผ่อนและทางานบ้าน เป็ นวัยที่กาลังสร้างเนื้อสร้าง
ตัว ต้องการพัฒนาจากการเช่าห้อง เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ดว้ ยตัวเอง หรื อเพื่อ
ขายดาวน์ ลงทุนระยะสั้น
เดิมบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการขายห้องชุด ทั้งหมด 300 ยูนิต (4 ตึกๆ ละ 75 ยูนิต) บริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์ในการเพิ่ม
รายได้ที่เน้นขยายฐานรายได้จากธุรกิจหลักสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องอื่นๆ ผ่านรู ปแบบจากการสร้างเพื่อ “ขาย” อย่างเดียวมาเป็ น
การสร้างหรื อการพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อ “ปล่อยเช่า” ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบั ธุรกิจ และเพิ่ม
โอกาสให้กบั ผูบ้ ริ โภคนั้น
ปั จจุบนั โครงการ Roccia Condo 1 มียอดโอนกรรมสิ ทธิ์ สะสม ณ. 31 ธันวาคม 2562 รวม 29 ยูนิต เช่าซื้ อ 1 ยูนิต
ห้องว่าง 45 ยูนิต
เดื อนมีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ จึ งได้พฒั นาโครงการ Roccia Condo 3 เปิ ดให้เช่ารายเดือน โดยเริ่ มประชาสัมพันธ์
และเปิ ดให้ลูกค้าเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ซึ่ งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีผูเ้ ช่าเต็มมาโดยตลอด จึ งได้เปิ ด
โครงการ Roccia Condo 2 ให้ลูกค้าจองห้องพัก ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และให้ลูกค้าเริ่ มเข้าพักได้ ในเดือนกรกฎาคม 2560
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โครงการ Roccia Condo 4 เริ่ มประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าจองในเดื อนเมษายน 2561 และให้ลูกค้าเริ่ มเข้าพักได้ในเดื อน
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นมา ซึ่ งทั้ง 3 ตึก มีอตั ราการหมุนเวียนในการเข้าพักเฉลี่ยมากกว่า 90% โดยมีรายละเอียดอัตราค่าเช่า
ดังนี้
 Roccia Condo 2,3
fully furnished + เครื่ องทาน้ าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ ย็น อัตราค่าเช่า 3,700 บาท / เดือน ค่าน้ า
ค่าไฟ เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
 Roccia Condo 4 (ชั้น 1) fully furnished + เครื่ องทาน้ าอุ่น, แอร์ , ทีว,ี ตูเ้ ย็น อัตราค่าเช่า 3,700 บาท / เดือน ค่าน้ า
ค่าไฟ เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
 Roccia Condo 4 (ชั้น 2-4) fully furnished + เครื่ องทาน้ าอุ่น, แอร์ อัตราค่าเช่า 3,500 บาท / เดือน ค่าน้ า ค่าไฟ
เก็บตามที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ
คอนโด ออริจินส์ บางมด-พระราม 2 ลักษณะอาคารชุดพักอาศัย 19 ชั้น ห้องพักอาศัย 367 ยูนิต ร้านค้า 4 ยูนิต
รวมทั้งโครงการคิดเป็ น 371 ยูนิต เนื้ อที่การก่อสร้าง 2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา บนทาเล ถนนพระราม 2 ราคาเริ่ มต้นที่ 1.29
(ณ วันเปิ ดตัวโครงการ มีนาคม 2556) ขนาดห้อง 26.50 – 28.50 ตารางเมตร , 33.50-39.50 ตารางเมตร, 46.50-56.00 ตาราง
เมตร
สถานะโครงการ ณ. 31 ธันวาคม 2562
สถานะโครงการ
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดโอนสะสม
ห้องว่าง
รวมทั้งหมด

จานวน
(ยูนิต)
318
53
371

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
551
125
676

สัดส่ วน%
86%
14%
100%

สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการออริจนิ ส์ บางมด – พระราม 2
จุดแข็งของโครงการ ออริจนิ ส์ บางมด – พระราม 2
 วิวสวย บนคอนโด High – Rise สูง 19 ชั้น (ซึ่งในบริ เวณดังกล่าว โครงการ ออริ จินส์ เป็ น โครงการเดียว
ที่เป็ นคอนโดแนวสูง)
 ทาเลการเดินทางที่สะดวก สบาย ติดถนนพระราม ซึ่ งเป็ นเส้นทางใหม่ในการเดินทางเข้าศูนย์กลางธุรกิจ
ที่สะดวกสบายไม่แพ้ทางด่วน และโครงการทางพิเศษบางพลี – บางขุนเทียน หรื อวงแหวนใต้ และเป็ น
แหล่งสาธารณูปโภคต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล, คาร์ ฟูร์, โลตัส, Big C, โฮมโปร
และโรงพยาบาล เป็ นต้น
 ระบบรักษาความปลอดภัย หลายขั้นตอน ที่ลูกค้าสามารถรับรู ้ถึงความปลอดภัย
 ติดแนวรถไฟฟ้าสายสี แดง (ช่วงหัวลาโพง – มหาชัย)
 ผ่านการรับรองจาก EIA เรี ยบร้อยแล้ว
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 กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์
บริ ษทั พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพยเพื่อขายในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่ อ ยู่อ าศัย ของผูบ้ ริ โ ภคให้มากที่ สุ ด โดยการพัฒนาที่ อ ยู่อ าศัย ในแต่ ละทาเล บริ ษ ัท จะพิ จารณาให้เหมาะสมกับตลาด
สอดคล้องกับรู ปแบบและวีถีการใช้ชีวติ ของคนรุ่ นใหม่
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการบริ หารจัดการโครงการและบริ การหลังการขาย เพื่อการ
บริ การและแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าที่พกั อาศัยให้เกิดความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าของบริ ษทั ได้เป็ น
อย่างดี
 กลยุทธ์ ทางด้ านราคา
บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย เป็ นต้น และเปรี ยบเทียบกับราคาของโครงการอื่นที่มีรูปแบบและที่
ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาถึงต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยการกาหนดราคาจะต้องเป็ น
ราคาที่ เหมาะสม ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึงความคุม้ ค่า รวมไปถึงการรักษาระดับกาไรของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายไว้
 กลยุทธ์ ทางด้ านการส่ งเสริมการขาย
บริ ษ ัท ให้ความส าคัญกับการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่ างๆ หลากหลายช่ องทาง เพื่ อ ให้เข้า ถึ งกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายโดยตรง ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ อรู ปแบบต่างๆ เช่น ป้ ายโฆษณา ,การสื่ อสารผ่านทางเว็ป
ไซต์ของบริ ษทั (www.greenresources.co.th) และระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านและ
ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้
ในด้านของการส่งเสริ มการขาย บริ ษทั จะพิจารณาถึงแรงจูงใจที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ ก่อนที่จะนามาพิจารณา
เพื่อออกแบบโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขาย อาทิเช่น การแถมเฟอร์ นิเจอร์ การแถมเครื่ องปรับอากาศ การให้ส่วนลดต่างๆ
เป็ นต้น
 กลยุทธ์ ทางด้ านการจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั มีช่องทางการจาหน่ายโดยตรง ผ่านสานักงานขายของแต่ละโครงการ ด้วยทีมขายของบริ ษทั ที่มีความรู ้
ความเข้าใจในตัวสิ นค้า และความรู ้เกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์โดยรวมเป็ นอย่างดี จะรับรองลูกค้าทั้งที่ แวะเข้ามาเยี่ยมชม
โครงการที่สานักงานขาย และห้องตัวอย่าง ณ ที่ต้ งั โครงการ และทางโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ซึ่ งทีม
ขายสามารถอธิบายให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปได้รับรู ้ รับทราบรายละเอียดและข้อมูลโครงการ
นอกเหนื อจากทีมขายของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนขายมืออาชี พ และมีคุณภาพมาร่ วม
งานในการขายให้กบั ทางบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กบั ทีมขายของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทน
ขาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายของบริ ษทั อีกทางหนึ่ง ภายใต้กรอบอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบ / สอบ
ทานจากผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูอ้ านวยการฝ่ าย และประธานบริ หารตามตารางอานาจอนุมตั ิที่กาหนด
ทั้ง นี้ ผู ้ที่ ส นใจในโครงการของบริ ษ ัท ยัง สามารถโทรศัพ ท์ เ ข้า มาสอบถามรายละเอี ย ดได้ที่ ห มายเลข
02-504-5234-39 หรื อศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.greenresources.co.th
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สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม

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

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

Functional
• โครงการร็ อคเซียก็สามารถพัฒนารู ปแบบให้เป็ น 1 ห้องนอนกับห้องนอนกับห้องครัว
• (ควรขายราคาแบบห้อง สตูดิโอ)
Absorption Rate
• จากภาพรวมการซื้อ - ขายอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในจังหวัดมหาสารคาม มีอุปสงค์
ค่อนข้างน้อย จึงต้องสร้างบรรยากาศต่างๆ ให้เกิดกระแส และความสนใจใน การซื้อ - ขาย เพิ่มขึ้น และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
Theories of Motivation
• ซื้อเพื่อดารงชีพ และ เพื่อความปลอดภัย
• Life Style เช่น ใช้กระเป๋ าราคาประหยัด หรื อกินอาหารตามร้านข้างทางธรรมดา ร้านตามสัง่ ต้องการของ
จาเป็ นในการดารงชีวติ หากซื้อคอนโด เช่น TV เครื่ องใช้รถมอเตอร์ไซค์ หรื อรถอีโก้คาร์ ส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานปฎิบตั ิการ พยาบาล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่รายได้ 18,000 บาทขึ้นไป ชอบเดินตลาด
นัด หรื อ ชอบเดินห้าง
Target Approach
•
•
•
•
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โครงการเดิ มชื่ อ คื อ “ศู นย์หอพัก ตักสิ ลา” ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่คนในพื้นที่ รู้จักเป็ นอย่างดี ว่าเป็ นอพาร์ เม้นท์ หรื อ หอพัก
ที่สร้างเพื่อให้นกั ศึกษาไว้เช่าเป็ นรายเดือน ดังนั้นในกรณี น้ ี คือการ Renovate เพื่อขายคอนโด นอกจากการปรับเปลี่ยนโฉม
หน้า หรื อ รู ปแบบภายนอกแล้ว พร้อมเปลี่ยนชื่ อใหม่ “โครงการร็ อคเซี ย” เพื่อกระตุน้ แรงซื้ อจากการกลุ่มเป้ าหมาย หรื อ
สร้างความสดใส แตกต่างขึ้นอีกครั้ง
สรุปผลการวิเคราะห์ ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการคอนโด ออริจนิ ส์ บางมด-พระราม2

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

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

Functional
• Lobby โถงทางเข้าขนาดใหญ่, สวนพักผ่อนขนาดใหญ่บริ เวณด้านหน้าโครงการ แบบ Tunnel Tropical
Garden , Sky Fitness , สระว่ายน้ า
• (ห้องเอนกประสงค์ขนาดใหญ่แบบ inside-out Garden (Common room) , มุมอ่านหนังสื อพร้อม Wifi
• ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มความรัดกุมต่อลูกบ้านที่มาอาศัยอยู่

Absorption Rate
• จากภาพรวมการซื้อ - ขายอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมปัจจุบนั บริ เวณดังกล่าว โครงการ
ออริ จินส์ ยังไม่มีคู่แข่งขันมากนัก
Theories of Motivation

• ซื้อเพื่อดารงชีพ เพื่อความปลอดภัย และซื้อเพื่อเกร็ งกาไร
• กลุม่ เป้ าหมายจะมี lifestyle ที่ทนั สมัยและรักความสะดวกสบาย
Target Approach
•
•
•
•
•
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2.2.2 สภาวะการแข่ งขันทางการตลาด
ปั จ จุ บัน จะเห็ น ว่า มี โ ครงการต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นห้า งสรรพสิ น ค้า ร้ า นค้า ประเภทขายสิ น ค้า เฉพาะทาง เช่ น
เฟอร์ นิเจอร์ ต่างมาเปิ ดที่ จงั หวัดมหาสารคาม ดังนั้น แนวโน้มความเจริ ญของจังหวัดมหาสารคามมีการพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆ
อีกทั้งการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย โรงพยาบาล จะทาให้จงั หวัดมหาสารคามมีค วามเจริ ญเพิ่มขึ่น นอกจากนี้ จังหวัด
มหาสารคาม ยังมีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวเมื่อมีการเปิ ดการค้าเสรี ดังนั้นจังหวัดมหาสารคามจะเป็ นจังหวัดที่เพื่อน
บ้านของไทย เช่น จีน เวียดนาม ลาว ส่ งนักศึกษามาศึกษาเพิ่มขึ่น หลักสู ตรการศึกษา ไม่วา่ ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเกาหลี
ก็ มี เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ซึ่ งอนาคตมหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม จะมี ก ารเปิ ดภาควิ ช าแพทย์ศ าสตร์
(แผนปั จจุบนั ) จะเห็นได้จากการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตลาดคอนโดมิเนี ยมให้เ ข้าพักอาศัยในบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งเก่าและใหม่ มีความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนา เนื่ องจากจานวนอุปทานยังน้อยกว่า จานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี นักศึ กษาส่ วนใหญ่จะเป็ น
ชาวต่างถิ่น ที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคอีสาน และในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยงั มีนกั ศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เข้ามาศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม แก่ ชาวจีน และชาวเวียดนาม เป็ นต้น
แนวโน้ม การเพิ่ ม ขึ่ น ของบุ ค คลากรทางการศึ ก ษา มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น จากการขยายหลัก สู ต รการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งบริ เวณที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ในเขตบริ เวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยซึ่ งบริ เวณดังกล่าว
ยังไม่มีคู่แข่งขันมากนัก และยังเป็ นบริ เวณที่สะดวกในการคมนาคมของนักศึกษา (ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
- ไม่มี 2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษัท กรี น รี ซอร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) ได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการบริ หารจัด การองค์ก รที่ ดี
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มน่ั คงและสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระดับที่เหมาะสม โดยมีการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริ ษทั จึงเห็นควรให้มีการ
น าระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งมาปฏิ บัติโ ดยมี ก รอบการด าเนิ น งานและขั้นตอนการบริ ห ารความเสี่ ย งสอดคล้อ งกับ
หลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริ หารความเสี่ ยงและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริ ษทั
ได้อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Committee) เพื่ อ ช่ ว ยก ากับ ดู แ ล สนับ สนุ น และ
พัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพิ่มเติมจากการขับเคลื่อน
ของคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย ผูอ้ านวยการฝ่ ายของแต่ละสายงาน สร้างความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้มาตรฐานในการบริ หารความเสี่ ยงเทียบเท่ากับ
บริ ษทั ชั้นนาและมุ่งเน้นหลักการกากับดูแลกิจที่ดีอย่างยัง่ ยืน
ความเสี่ยงระดับองค์ กร
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยงตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้งได้วเิ คราะห์ความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั กรี นฯ มาเป็ นความเสี่ ยงสาคัญในระดับองค์กรของบริ ษทั เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กร โดยแบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนิ นงานและนาไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้อง
กับปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิ จ หรื อสถานะขององค์กร
การนาแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม ซ้ าซ้อน ได้แก่
o

ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานเกิดจากการวางกลยุทธ์ (Operational Strategic Risk) เช่น
• จานวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
• การขาดทิศทางของกลยุทธ์และเป้ าหมายไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
• การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของส่ วนงานไม่
เป็ นไปตามระยะเวลาและตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้

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

การจัดหาสิ นค้า/วัตถุดิบไม่ตรงตาม Spec ที่ตอ้ งการ หรื อสัง่ เกินจานวนความต้องการ

1.4 ความเสี่ ยงด้านงบประมาณ เช่น การจัดทาประมาณการงบประมาณผิดพลาด ทาให้เกิดความไม่
เพียงพอของเงินงบประมาณ
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4) ความเสี่ยงทางด้ านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้ อบังคับ (Compliance Risk)
ความเสี่ ยงจากการที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันองค์กร ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสม หรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิงาน เกิ ดจากการกากับดูแลและกฎระเบี ยบที่ องค์กรเผชิ ญอยู่ ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิ บตั ิกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
5) ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดใหม่เป็ นความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากความเสี่ ยงที่ ยงั ไม่ได้ปรากฎขึ้นในปั จจุบนั แต่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื่ องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความเสี่ ยงประเภทนี้เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขั้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุ
ได้ มีความถี่ของการเกิ ดต่ า แต่เมื่อเกิ ดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรง ความเสี่ ยงใหม่น้ ี มกั จะถูกระบุข้ ึนมาจากการ
คาดการณ์บนพื้นฐานการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ ยงที่จะเกิดใหม่น้ ีมกั จะเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความเสี่ ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปั จจุบนั ตัวอย่าง เช่น ปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากนาโนเทคโนโลยี หรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็ นต้น
6) ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Risk)
จากลักษณะการดาเนินงานของบริ ษทั ความเสี่ ยงในด้านสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับที่ต่า เนื่ องจากในกระบวนการ
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแนวทางการลดความ
เสี่ ยง คือ บริ ษทั กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เป็ นกรอบภารกิ จ ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง
การกาหนดวิธีปฏิ บตั ิงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดาเนิ นกิ จกรรมการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
การป้ องกันและลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่ กาหนดอย่าง
เคร่ งครัด ตลอดถึงการดาเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
7) ความเสี่ยงด้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น (Corruption Risk)
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้วยความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) จึ งมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการหรื อ
ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้การดาเนินงานสามารถสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ของบริ ษ ัท ฯ นโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น ฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ท ราบแนวทางที่ ชัด เจนในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ระเบี ยบ ข้อกาหนด และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป โดยมีแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุม่ บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต และ
จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิ บตั ิติในการทางาน โดยไม่ตอ้ งเข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
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3.

4.
5.
6.

บุคคลที่ กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิติตามจริ ยธรรมธุ รกิ จผ่านช่อง
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อ แจ้งเรื่ อง คอร์ รัปชัน่ เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการรายงาน
การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ตามที่ บริ ษทั กาหนดไว้ ในนโยบายการแจ้งข้อร้ องเรี ยน และข้อเสนอแนะ
โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมี มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือใน
การรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ผูท้ ี่กระทาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทาที่ผิดจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่น
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี หน้าที่ แ ละรั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนิ นงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8) ความเสี่ยงด้ าน IT (IT Risk)
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในการดาเนิ นชีวิตประจาวันและการทาธุรกิจ อาทิ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การขนส่ ง การทาการตลาดและ
การจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลต่อรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
และช่องทางการจัดจาหน่ายแบบเดิ มจนทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็ นโอกาสในการ
สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ น
ธุรกิจและวิธีการทางานที่พ่ ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ้น การนาระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่ วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ท ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจมีความเสี่ ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูล
ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
นามาพัฒนาการทางาน ปรับปรุ งและสร้างสรรค์ธุรกิ จใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การค้นหาสิ่ งที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การประหยัดพลังงาน
การจัดการสิ นค้าและการขนส่ง เป็ นต้น
ความเสี่ยงทีบ่ ริษัทอาจจะได้ รับผลกระทบ
1. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
ในต้น ปี 2560 ผูบ้ ริ ห ารเล็ ง เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เริ่ ม มี คู่ แ ข่ ง จ านวนมากและมี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นรายใหญ่จานวนมาก ซึ่ งถือว่าเป็ นคู่แข่งขันที่มีความสาคัญในด้านธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ/หรื อ ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตาม และด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตาม
กระแสนิ ยมในปั จจุ บัน ผูบ้ ริ หารจึ งมี การปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ในการลงทุ นให้ บริ ษทั สามารถที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้
จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจพลังงานทดแทนกาลังอยูใ่ นกระแสความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ดังนั้นบริ ษทั จึงได้เริ่ มต้น
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การลงทุนในธุ รกิ จพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 ที่ ผ่านมา ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นการลงทุนในธุ รกิ จด้านพลังงาน
ทดแทน แต่ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็ นธุรกิจใหม่น้ นั บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ ยง ดังนี้
1. ประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจพลังงาน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงถือว่าเป็ นการ
เริ่ มต้นในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
2. ใช้เงิ นลงทุนค่อนข้างสู ง ในการลงทุนแต่ละครั้งเพราะต้องมีตน้ ทุนต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในการดาเนิ น
ธุรกิจ
3. การรั บ รู ้ ร ายได้ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ด้า นพลังงานทดแทนมี ปัจจัย หลายอย่า งในการผลิ ต เพื่ อ ให้เกิ ด
กระแสไฟฟ้ า (หน่ วยการผลิตในแต่ละวัน) ปั จจัยสาคัญในความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถควบคุมได้คือ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้น จึงทาให้กาลังการผลิตผันแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น
4. การควบคุมการดาเนิ นงานในแต่ละโครงการไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจากโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ
จะอยูใ่ นเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเป็ นจานวนมาก จึงทาให้การดูแลรักษา การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิต และ/หรื อ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเป็ นไปได้อย่างไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีมาตราการรองรับความเสี่ ยง ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูท้ ี่ ท าหน้าที่ เ ป็ นผูจ้ ัด การโครงการ (Project Manager) หรื อ วิศ วกรผูค้ วบคุ ม โครงการ (Project
Engineer) ซึ่ งต้องรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษทั ไม่มีบุคลากรดังกล่าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีนโยบายในการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิบตั ิงานพร้อมพัฒนาโครงการ และในส่วนของ
พนักงาน บริ ษทั จะมีการจัดอบรมเฉพาะวิชาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์
ในการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนาไปสู่ ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อบริ ษทั และความสาเร็ จ
ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. ดาเนินการจัดสรรเงินลงทุนในการดาเนินการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และ/หรื อ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบันต่าง ๆ เนื่ องจากธุรกิจพลังงานเป็ นธุรกิจที่ได้รับรายได้ระยะ
ยาว (สัญญาระยะเวลาประมาณ 25 ปี ) มีผลตอบแทนคงที่ และมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต่ ากว่า 10 ปี
บริ ษทั จึงต้องบริ หารการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว
3. มัน่ ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กาลังการผลิตคงที่นอกจากกรณี
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวัน และ/หรื อ ช่วงที่มีหมอกเมฆปกคลุมเป็ นจานวน
มาก ก็จะส่งผลโดยตรงต่อกาลังการผลิตอย่างชัดเจน (เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)
4. ภายในแต่ละโครงการบริ ษทั จะมีพนักงงานปฎิบตั ิงานประจาอยูแ่ ล้วเพื่อดูประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า เมื่อเกิ ดความผิดปกติที่ทาให้กาลังการผลิตลดลงเจ้าหน้าที่ จะต้องเร่ งดาเนิ นการหา
สาเหตุที่เกิ ดขึ้นให้เร็ วที่สุดเพื่อปรับปรุ งในจุดดังกล่าวที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าแผง
โซล่าร์ เสื่ อมสภาพทาให้กาลังการผลิตลดลง ซึ่ งบริ ษทั จะต้องมีการสต็อกแผงโซล่าร์ ไว้อยูแ่ ล้วเพื่อ
ใช้สารองกรณี เกิดเหตุข้ ึน เป็ นต้น
หมายเหตุ :
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2. ความเสี่ยงจากการให้ บริษัทย่ อยกู้ยืม
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้มีการอนุม ตั ิวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นให้กบั บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด จานวน 13.7
ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้กบั ธุ รกิจ และโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออนไลน์ของบริ ษทั ย่อย และในปี 2556
บริ ษทั ได้มีการอนุมตั ิวงเงินกูร้ ะยะสั้นให้กบั บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด( ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด ) จานวน 35
ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนในการดาเนิ นงานโดย บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด มีการเซ็นต์สัญญากับบริ ษทั หนึ่ งในประเทศ
เกาหลีเพื่อร่ วมกันจัดการแสดงของศิลปิ นเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เนื่ องจากสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนั้น
ทาให้ตอ้ งเลื่อนการจัดงานตามแผนงานดังกล่าวออกไป ซึ่ งต่อมาได้มีการยกเลิกการจัดงานและบริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท
จากัด ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ตัวแทนแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงานให้ เพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายจากการจัดงานถูกยกเลิก ซึ่ งปั จจุบนั
ยังอยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการทางกฎหมาย
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการอนุมตั ิวงเงินกูย้ มื จานวน 80 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
เพื่อใช้ชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินที่ทาไว้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ปั จจุบนั บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ได้ชาระคืน
เงินให้กยู้ มื ทั้งหมดคืนให้แก่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 )
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการอนุ มตั ิวงเงิ นกูย้ ืมให้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมตามรายละเอียด
ดังนี้
1. บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด จานวนเงิน 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการซื้อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง
2. บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด จานวนเงิน 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชาระหนี้ แก่
เจ้าหนี้การค้าและการดาเนินงานตามปกติ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินกับบริ ษทั กรี นฯ จานวน 30 ล้านบาท )
3. บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด จานวน 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชาระหนี้ ค่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินกับบริ ษทั กรี นฯ จานวน 130.5 ล้านบาท )
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้รับโอนหนี้ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด จากบริ ษทั นอร์ ติส เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
เป็ นจานวนเงิน 9 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และ บริ ษทั กรี นฯ ได้มีการให้กูย้ ืมเงินเพิ่มอีกจานวน 10 ล้านบาท
เพื่อใช้การดาเนินงาน และให้แก่บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด อีกเป็ นจานวนเงิน 23.5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5 ต่อปี
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงในการให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย จึงมีนโยบายในการให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ การส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อกาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการชาระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ บริ ษทั ตามกาหนด บริ ษทั จึงคาดว่าไม่
น่าจะมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อย
3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
ในสภาวะที่ เศรษฐกิ จด้านอสังหาริ มทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่ อง บุคลากร ผูร้ ับเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็ นที่
ต้องการของตลาดด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างมาก จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากร
ผูร้ ับเหมาและแรงงานดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ได้ตามคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนที่กาหนดไว้ ซึ่ งเหตุน้ ี เองที่อาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ได้ในบาง
ช่วงเวลา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ ดว้ ยการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู ้ความสามารถและ
ความชานาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูร้ ับเหมาและแรงงาน ผูอ้ อกแบบ วิศวกรที่ปรึ กษา วิศวกร ผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความ
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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 ับเหมาและแรงงานที่มีประสบการณ์การทางานร่ วมกันกับ
บริ ษทั มาอย่างยาวนาน ซึ่งทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจได้วา่ ผูร้ ับเหมาและแรงงานเหล่านี้จะไม่ทิ้งงาน ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบ
จากความเสี่ ยงดังกล่าว
4. ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ในช่ วงปี ที่ ผ่านมา ธุ รกิ จด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ 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 และได้นาระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่ อสร้ างโครงการ
ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ยงั คงคุณภาพและมาตรฐาน และบริ ษทั จะมีการ
กาหนดมูลค่างานตามสัญญาไว้เป็ นจานวนเงินที่แน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุ รู ปแบบ ปริ มาณ ขนาด และลักษณะ
ของผลงานไว้อย่างชัดเจน (BOQ) ทาให้สามารถลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างลงได้
5. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากกการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่
เกี่ ยวข้อง บางครั้งรุ นแรงถึงขั้นโครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้ร้ื อถอนหรื อไม่พิจารณาเห็ นชอบให้ออกใบอนุ ญาตก่อสร้าง
ซึ่ งทาให้เกิดผลกระทบรุ นแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริ ษทั จึงถือว่าความเสี่ ยงด้านฯลฯ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เข้มงวดขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ทาการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการรั บมื อต่อนโยบายของภาครั ฐที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
6. ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อนั เกิดมาจากที่ลูกหนี้ไม่สามารถใน
การชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมินบนพื้นฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชาระหนี้ และดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั จะมีการจัดทาสัญญาที่รัดกุม ในกรณี ที่เป็ นลูกหนี้ทางการค้า ในกรณี ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญา ทางบริ ษทั
ก็จะเร่ งดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายที่จะตามมา
7. ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงิ นให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
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เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
8. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเจ้าหนี้
สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยู่ใน
ระดับต่า
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากมีลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั มิได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว
10. ความเสี่ยงจากการนาเงินไปลงทุน
บริ ษทั ได้นาเงินสดไปลงทุนกับโครงการในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ โดยการวางมัดจาเพื่อเข้าไปศึกษาในธุรกิจ ซึ่งการ
วางเงินมัดจาจานวนสู งๆ จะทาให้บริ ษทั เกิดความเสี่ ยงที่จะไม่ได้เงินคืน เมื่อโครงการที่ศึกษาไม่เป็ นไปตามแผนที่ตอ้ งการ
และอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในส่วนข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั จะจัดการความเสี่ ยงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับบริ ษทั ฯ
ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ สาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า (ธุรกิจพลังงาน)
1. ความเสี่ยงจากความเข้ มของแสงอาทิตย์ ทนี่ ้ อยกว่ าทีค่ าดการณ์
เนื่ องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย์เป็ นปั จจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ความเข้มของ
แสงที่ลดลงส่ งผลให้ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทาให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต่ากว่าที่ประมาณ
การไว้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั ฯ จึงต้องคานวณความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยและนาค่าที่ได้ประมาณ
การมาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ฯ อื่นที่ทาธุรกิจเดียวกันเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
2. ความเสี่ยงเนื่องจากแผงโซล่ าร์ เซลล์ เสื่ อมสภาพ
เนื่องจากแผงโซล่าร์เซลล์เป็ นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลล์ที่
เสื่ อมสภาพจะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้าลดลง แม้ใน
ความเข้มแสงเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของการจาหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะเน้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน หรื อ 1 ปี
อีกทั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานที่ผลิตและจาหน่าย เมื่อเกิดปั ญญาทางโครงการผูผ้ ลิต
จะรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกรณี )
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3. ความเสี่ยงเกีย่ วกับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ประกอบ ไปด้วยหลายปั จจัย เช่น
ประสิ ทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ การสูญเสี ยที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ลดลงจากสภาพอากาศ
ร้ อ น การที่ โ รงไฟฟ้ า ต้อ งหยุด การผลิ ต ไม่ ว่า จะมี ส าเหตุ จ ากปั จ จัย ภายใน เช่ น ปั ญ หาด้า นเทคนิ ค ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า หรื อปั จจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรื อต้องหยุดซ่อมบารุ ง
หรื อปริ มาณไฟที่ส่งเข้าสู่ระบบสายส่งเกินความต้องการทาให้ไม่สามารถส่งไฟเข้าระบบสายส่งได้เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในโดยจัดให้มี การติดตามผลการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้ าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mornitering เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ ว และ จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้าอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ และมีการซื้อประกันภัยเครื่ องจักรหลักและรายได้ในกรณี การ
ดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากปั จจัยต่างๆที่ไม่แน่นอน
4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบ
ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุก
ช่วงเวลา ซึ่งอาจท าให้การ ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดดาเนินงาน หรื อมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ พยายามลดความ
เสี่ ยงดังกล่าวโดย การปฏิ บัติตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งมี การศึ กษาและติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1. สินทรัพย์ ถาวรหลัก
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 สิ น ทรั พ ย์หลัก ที่ ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จของบริ ษทั คื อ ที่ ดิ น ที่ ใช้พฒ
ั นาเพื่อเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์รอจาหน่าย สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร อาคารสานักงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน มีมูลค่าสุทธิ
รวมตามบัญชีจานวน 706.19 ล้านบาท
รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 1
- ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 2
- ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 3
- ที่ดิน4
- สิ่ งปลูกสร้าง5
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์6
- อุปกรณ์สานักงาน
- ยานพาหนะ
- สิ นทรัพย์เพื่อบริ การ7
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์8
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์9
- ที่ดิน10

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. (ล้ านบาท)
2560 2561
2562

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เช่าซื้อ 5 ปี
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เช่า 25 ปี
รวม

75.54
38.41
174.47
2.00
16.71
53.93
2.36
1.41
5.96
403.16

134.89
36.78
87.12
2.00
15.86
38.42
1.43
0.87
6.04
293.15
229.74
11.00
857.30

106.83
35.29
2.00
15.01
37.01
0.80
0.69
4.33
280.59
213.12
10.52
706.19

ภาระคา้ ประกัน

-

-

หมายเหตุ : 1 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 77505 77506 และ 77508 รวมพื้นที่ 3-0-99 ไร่ บริ ษทั ได้ซ้ื อ
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว และพัฒนาเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ชื่อ “โครงการ ร็ อค
เซีย คอนโด” ปั จจุบนั ได้นาทรัพย์สินดังกล่าวมาให้เช่า
2
ในปี 2558 บริ ษทั ซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 136629,136630,136631และ 136632 เพื่อใช้
เป็ นส านัก งานของบริ ษ ัท มู ล ค่ า 40 ล้า นบาท รวมพื้ น ที่ 80 ตารางวา สถานที่ ต้ ัง เลขที่ 405 ซ.13
ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
3

ในปี 2559 บริ ษทั ซื้อหุน้ ในบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด 100% ซึ่งบริ ษทั ดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 6930 และ 17321 มูลค่า 104.50 ล้านบาท ซึ่งพัฒนาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ชื่อ
โครงการ ออริ จินส์ บางมด พระราม 2
ในปี 2560 บริ ษทั ซื้ อที่ดิน โฉนดเลขที่ 34250 รวมพื้นที่ 4,134 ตารางวา ในจังหวัดลพบุรี ซึ่ งเป็ นสถาน
ที่ต้ งั ของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บจ.เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ในปั จจุบนั และซื้ ออาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ตั้งอยูใ่ นอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

4,5
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ในปี 2560 บริ ษ ัท ได้ซ้ื อ เงิ น ลงทุ น ใน บจ.เจ.อี โซล่ า ร์ ลพบุ รี ซึ่ ง ประกอบกิ จ การผลิ ต และจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งบริ ษทั มีทรัพย์สินเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต มูลค่า
40.65 ล้านบาท

7

ในปี 2560 บริ ษทั ได้มีนโยบายให้เช่าห้องชุ ดในโครงการ ร็ อคเซี ย คอนโด จ.มหาสารคาม จานวน 2
อาคาร จึงได้โอนเครื่ องใช้และเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารมาเป็ นสิ นทรัพย์เพื่อบริ การ ในปี 2561 บริ ษทั ได้
ปรั บปรุ งอาคารเพิ่ม 1 อาคาร เพื่อให้เช่ าและได้โอนเครื่ อ งใช้แ ละเฟอร์ นิเจอร์ ภายในอาคารมาเป็ น
สิ นทรัพย์เพื่อบริ การ

8

ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อเงิ นลงทุนใน บจ.เอสเค วัน เพาเวอร์ ซึ่ งประกอบกิ จการผลิตและจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งบริ ษทั มีทรัพย์สินเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า
293.15 ล้านบาท

9

ในปี 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ซ้ื อ เงิ นลงทุ นใน บจ.เวนตุ ส โซลาร์ ซึ่ ง ประกอบกิ จการผลิ ตและจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งบริ ษทั มีทรัพย์สินเป็ นเครื่ องจัก รและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า
229.74 ล้านบาท

10

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด ได้ทาสัญญาเช่าที่ ดินระยะยาวจากบุคคลรายหนึ่ งเพื่อเป็ นที่ ต้ งั โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพื้น ดิ น โฉนดที่ ดินเลขที่ 71340 เนื้ อที่ 4-1-79 ไร่ และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 41299 เนื้อที่ 43-3-86 ไร่ รวมเนื้อที่ 48-1-65 ไร่

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุ รกิ จที่ เกื้ อหนุ น และเอื้ อประโยชน์ต่อการทาธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อธุ รกิ จซึ่ งอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มีความถนัด และชานาญ โดยจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนใน
บริ ษทั ย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ และหากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะกาหนด
วิธีการควบคุมดูแล เช่น การกาหนดเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ
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ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า
ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 45 ล้าน
บาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริ ษทั บูสท์
พลัส จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 6.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00
ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอก
สถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2556 บริ ษทั ได้ชาระเงินลงทุนเป็ นการชาระหุ ้นสามัญเพิ่ม จานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 4 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 12.00 ล้านบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัดรวม 30 ล้านบาท
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ตามที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 มี มติ เป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุ น ในบริ ษทั
กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชน่ั จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.2 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2.50 บาท คิดเป็ น
จานวนเงิ น 0.5 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิ จการผลิตข้อมูลนิ่ ง เสี ยง
ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่ อสารทุกประเภท และในปี 2556 บริ ษทั ได้ชาระเงินลงทุนเป็ นการ
ชาระหุ ้นสามัญเพิ่ม จานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 4 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น 12 ล้านบาทมูลค่าเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัดรวม 12 ล้านบาท ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2556 ฝ่ ายบริ หารมี
มติเสนอให้จาหน่ายหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด จานวน 0.2 ล้านหุ ้น ในการประชุม
กรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันค่อนข้าง
สู งทาให้บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนินกิจการตลอดระยะที่ผา่ นมาและมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จาหน่ายหุน้ สามัญทั้งหมด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษทั เข้าทารายการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ทั้งหมด
โดยได้รับโอนหุน้ สามัญจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุน้ จานวน 10
ล้านบาท และชาระเงินค่าซื้ อขายตามสัญญาให้แก่ผขู ้ ายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึงส่งผลให้บริ ษทั ดังกล่าว มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ ส์ จากัด ได้มีมติคณะกรรมการบริ ษทั ให้เลิกกิจการ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดเลิกกิ จการในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างจัดทางบชาระบัญชีและประชุมผูถ้ ือหุน้
ครั้งสุ ดท้ายเพื่อรับรองการชาระบัญชี และเลิกกิ จการ ส่ งผลให้บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้มีสถานะเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั อีกต่อไป
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ” หรื อ “GREEN”)
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการซื้อ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กาลังการผลิตติดตั้ง
รวมประมาณ 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”) และ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิในการพิจารณาให้สัตยาบัน
การเข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุนจากเดิมที่
เป็ นการซื้ อทรัพย์สิน เป็ นการเข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั เจ้าของโครงการแทน เนื่ องด้วยข้อจากัด
เกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าบางประการ จึงทาให้ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั กรี นฯ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ
คิดเป็ นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นบางส่ วนใน บริ ษทั เอสเค วันเพาเวอร์ จากัด
เพื่อรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมลงทุน คือ NT และบริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
(“ML”)) และการให้กยู้ มื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่
29 มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดย
การให้ บริ ษ ัท เอซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จ ากัด (บริ ษ ัท ย่อ ยที่ บริ ษทั ถื อ หุ ้น ทั้ง หมด หรื อ “ ACDE”) เข้าลงทุ น
ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียน
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ให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 100 ล้าน
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุมตั ิ
ให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการเจรจากับทางบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อจัดทา
บันทึ กข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริ ษทั เจวีเอส ที่ ปรึ กษาการเงิ น จากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ในการประเมินมูลค่าของเงิ นลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ ACDE ได้ทาการรับโอนหุน้ ของ VT บางส่วนคิด
เป็ นจานวนร้อยละ 49 (คิดเป็ นมูลค่าหุน้ สามัญจานวน 367,497 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้งหมด 750,000 หุน้ )
โดย VT จะมี ส ถานะเป็ นบริ ษทั ย่อ ยของ ACDE ซึ่ ง ในการด าเนิ นการดังกล่ า วถื อเป็ นรายการได้ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.60
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เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการจาหน่ ายหุ ้นสามัญที่ ถืออยู่ท้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด จานวน 3,000,000 หุ ้น ราคาซื้ อขาย 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท)
ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณ วัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ ้นดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั
หมายเหตุ เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษ ัท ได้จัด ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2562 การขอ
สัตยาบันการจาหน่ายหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด) ตามมาตรา
107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535 เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายหุน้ สามัญ
ที่ ถืออยู่ท้ ังหมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คื อ บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด (“GPA”)
(ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน
ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุน้ ดังกล่าวทา
ให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิตามที่เสนอดังกล่าว)



ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อ
หุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั SK1 จากบริ ษทั นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด อ้างถึง มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาเนิ นการเจรจากับ
ผูเ้ สนอขายเนื่ องจากการวิเคราะห์ มูลค่าความเหมาะสมของการเข้าซื้ อหุ ้น ดังกล่าว บริ ษทั ฯ สามารถซื้ อ
หุ ้นได้ในราคา Carrying cost เท่ากับร้อยละ 6.5 จานวนเงิ น 52.84 ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม
2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ จานวน 196,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 19.6 เป็ นจานวนเงิ น 23.16
ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 49 และได้บนั ทึ กผลขาดทุนของการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย ไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นจานวนเงิน 1.74 ล้านบาท (ตามหนังสื อออก GREEN23/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)



เมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 อ้างถึ งมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2562 ที่ ประชุ มมีมติขาย
บริ ษ ัท ย่อ ย คื อ บริ ษ ัท JE Solar โดยการจ าหน่ า ยเมื่ อ วัน ที่ 19 กัน ยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท
ให้กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างงวด 2562 บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
สุทธิ จานวน 2.88 ล้านบาท ซึ่งได้บนั ทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดแล้วทั้งจานวน
ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 64
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4.3 รายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัท
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ณ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
o รายการที่ 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“กิจการ หรื อ โอริ น”) จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการรวมมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของกิจการคือ
นายสรวุฒิ มานะสมจิตร ซึ่งไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
โดยมีรายละเอียดการเข้าทารายการดังนี้
หลักทรัพย์ : หุ ้นสามัญของโอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ นหุ ้น ร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ราคาซื้อ : 160,000,000 บาท (คิดเป็ นราคาซื้อขายต่อหุน้ ในอัตรา 1,066.67 บาทต่อหุน้ )
หมายเหตุทมี่ าของราคาซื้อ
ณ สิ้ นปี 2557 หุ ้นของโอริ นมีมูลค่าทางบัญชี ในอัตรา 843.81 บาทต่อหุ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ดาเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั
ดี ไอ เอ (ผูต้ รวจสอบบัญชี) เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางด้านบัญชีของโอริ น โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 หุน้ ของโอริ นมีมูลค่าทางบัญชีเป็ นจานวนเท่ากับ 931.77 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั จะ
ตกลงซื้ อขายหุ ้นของโอริ นในราคาสู งกว่ามูลค่าทางบัญชี ก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารายงานการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ (ROI) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ประกอบกันแล้ว เห็นว่าโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ของโอริ นเป็ น
โครงการที่พฒั นาใกล้แล้วเสร็ จและมียอดจองซื้ อห้องชุดในระดับที่น่าพอใจ จึงถือเป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพที่จะสร้ างผล
กาไรตอบแทนให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ได้คุม้ ค่ากับการลงทุน
ความคืบหน้ าของโครงการ
1. ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดย DIA อยู่ทรี่ ้ อยละ 80
2. ตามรายงานของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรองความคืบหน้ ากว่ าร้ อยละ 90 พร้อมทั้งรับรองว่า
โครงการจะก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิ ทธิ์ (อ.ช.2) และพร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ ภายในวันที่ 31
มกราคม 2559
เงื่อนไขการชาระ
1) บริ ษทั ต้องชาระเงินมัดจาเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายหุน้ ในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ ในอัตราร้ อยละ 60 ของ
ราคาซื้อขาย หรื อคิดเป็ นเงินทั้งสิ้นจานวน 117,000,000 บาท ภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าในการเข้ าทารายการจากเดิม
195,000,000 บาท เป็ น 160,000,000 บาท ส่ งผลให้ มูลค่ าดังกล่ าวคิดเป็ นร้ อยละ 73.13 (ซึ่ งบริ ษัทได้ ชาระเงินมัดจาในงวดที่
1 แล้ ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2558)
2) บริ ษทั จะต้องชาระเงินงวดที่สอง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย หรื อคิดเป็ นเงิน จานวน 21,500,000 บาท ในวันที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ซึ่งได้แก่ การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 14 มกราคม
2559 หรื อวันอื่นใดที่จะพึงเลื่อนออกไป) ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนโดยการซื้ อหุน้ สามัญของโอริ น ได้ตามเงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) บริ ษทั จะต้องชาระเงินงวดสุดท้ายในวันที่การซื้อขายที่จะขายทั้งหมดเสร็ จสมบูรณ์ เป็ นเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท
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หมายเหตุ อ้ างอิ งจากสั ญญาจะซื ้อจะขายหุ้ น ลงวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2558 บั นทึ กข้ อตกลงแนบท้ ายสั ญญาฯ (ฉบั บที่ 1)
ลงวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2558
เงื่อนไขการชาระ (ใหม่ )
1. แก้ไขกาหนดการชาระเงินค่าหุน้ งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ดังนี้
(1) การชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสน) บาท จากเดิมซึ่ ง ACD ตกลงจะชาระเมื่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ Orin ได้ แก้ไขเป็ นการชาระเงินงวดที่ 2 จะชาระเมื่อ Orin ดาเนิ นงาน
ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แล้วเสร็ จสมบูรณ์ และตัวแทนตรวจรับมอบงานของบริ ษทั ได้เข้า
ตรวจสอบงานทั้งหมดและได้รับมอบงานที่ได้แก้ไขความชารุ ดบกพร่ องต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็ จภายในช่วงประมาณเดือนมีนาคม
(2) การชาระเงิ นงวดที่ 3 จานวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสน) บาท จะชาระในวันที่ การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์
ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นงวดที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากความผิดหรื อความล่าช้า
ของผูจ้ ะขาย บริ ษทั สามารถหักออกจากเงินงวดที่ 2 และ/หรื องวดที่ 3 ดังกล่าวได้
2. ผูจ้ ะขายจะดาเนิ นการให้มีการโอนเงิ นรายได้ของ Orin ซึ่ งได้แก่ เงิ นที่ ได้รับจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดโครงการ
คอนโดมิเนี ยม Origins บางมด (ภายหลังจากหักชาระหนี้ เงิ นกูธ้ นาคารแล้ว) เข้าบัญชี ธนาคารที่ ผูจ้ ะขายและตัวแทนของ
บริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายเงิ นดังกล่าวร่ วมกัน และจัดส่ งรายงานสรุ ปยอดรายได้ (cash monitoring report) ให้แก่บริ ษทั
ทราบโดยสม่าเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบัญชีดงั กล่าวเพื่อใช้ในการใดๆ เว้นแต่จะเป็ นไปตามธุรกิจปกติของ
Orin และได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
3. ผูจ้ ะขายจะดาเนิ นการให้มีการจานาหุ ้นของ Orin ไว้กับบริ ษทั เพิ่มเติ มอีกเป็ นจานวน 19,500 หุ ้น เพื่อให้เป็ นไปตาม
สัดส่วนของเงินมัดจาที่ได้ชาระไปแล้วเปรี ยบเทียบกับราคาซื้อขายหุน้ ที่ได้มีการปรับลดลง
*หมายเหตุ

อ้ างอิ งจากสั ญญาจะซื ้อจะขายหุ้น ลงวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2558 บันทึ กข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาฯ (ฉบับที่
2) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
1. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท
2. บริ ษทั นวมินทร์แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัท
การเข้าทารายการดังกล่าวจะเกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั เห็ นว่าการลงทุนในหุ ้นของโอริ น ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพในการสร้างกาไรได้เป็ นจานวนมาก รวมทั้งจะเป็ นการขยายช่องทาง และแหล่ง
รายได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่บริ ษทั และสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้
แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
การได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
รายการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ดังนั้น
การเข้าทารายการดังกล่าว บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มา
หรื อจาหน่ายไป
(2) ได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยไม่รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั (ถ้ามี)
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ คานวณเปรียบเทียบ
เมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่ วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา กล่าวคือ
1. รายการได้ มาซึ่งทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้ าง (เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558) ในมูลค่ ารวม 42 ล้ านบาท ซึ่งมีขนาดรายการ
คิดเป็ นร้ อยละ 14.84 ของสินทรัพย์ รวมของบริษัท
2. รายการได้ ม าซึ่ ง ที่ดินและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (โครงการออริ จิน ส์ บางมด พระราม 2 ) ในมู ล ค่ า รวม 160 ล้ า นบาท ซึ่ งมี
ขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 56.55 โดยทาให้ ท้งั สองรายการมีขนาดรายการรวมกันคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 71.39 ของ
สินทรัพย์ รวมของบริษัท
*หมายเหตุ

เมื่อคานวณตามเกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 56.55 ของสิ นทรั พย์
รวมของบริ ษัท โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สรุปความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
จากการพิจารณา ข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า

การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ในการเข้าทารายการดังกล่าว จะทาให้บริ ษทั มีรายได้
และผลตอบแทน จากธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ในระยะเวลาที่ รวดเร็ ว โดยเป็ นการขยายช่ องทาง และแหล่งรายได้
เพิ่มเติมให้กบั บริ ษทั กอปรกับยังเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริ ษทั ที่เกิดจากการระดมทุน จากการขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุน แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (RO)
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทารายการที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้จดั ทาประมาณการทาง
การเงินของ ORIN เกี่ยวกับสมมุติฐานถึงความสามารถในการโอนกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด สาหรับห้องที่ยงั คงค้างอยู่ โดยมีมูลค่า
กิ จ การที่ เ หมาะสมระหว่า ง 168.38–192.10 ล้า นบาท ซึ่ ง สู ง กว่า มู ล ค่ า ที่ เ ข้า ท ารายการที่ 160.00 ล้านบาท อยู่เ ท่ า กับ
8.38 – 32.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าที่เข้าทารายการ
ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริ ษทั เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆแล้ว ตามที่กล่าวรวมถึงผลดีเปรี ยบเทียบกับผลเสี ย ระหว่างการเข้าทารายการ กับการ
ไม่เข้าทารายการ จะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์มากกว่า ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าผู้ถือหุ้ นควร
พิจารณาอนุมตั ิ ให้ บริษัทเข้ าทารายการดังกล่ าว
ความเสี่ยงในการเข้ าทารายการ
1. ผลประกอบการของ ORIN ไม่เป็ นไปตามที่บริ ษทั คาดการณ์
2. การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็ นไปตามกาหนด รวมทั้งขั้นตอนการดาเนิ นการเอกสารทางราชการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์
ไม่สามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ ผูจ้ องซื้อได้ตามกาหนด
3. การที่ ORIN ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินประกันผลงานก่อสร้างจากผูร้ ับเหมา
4. ผูจ้ ะขายหุน้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา
5. คาวมผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
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แนวทางการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท
1. บริ ษทั ทาสัญญาครอบคลุมในเรื่ องของค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ในเรื่ องของการก่อสร้างไม่เกิน 553 ล้านบาท หากเกินกว่า
นี้ผขู ้ ายต้องรับผิดชอบ
2. การดาเนิ นขั้นตอนทางราชการเรี ยบร้อยพร้อมโอนได้แล้ว การก่อสร้างอาจล่าช้าบ้างแต่เป็ นงานเก็บข้อบกพร่ อง
และความสะอาด เรื่ องโอนให้ลูกค้าสามารถโอนได้ทนั ที
3. และ 4. ผูข้ าย (ผูถ้ ือหุน้ เดิม) ลงนามรับประกันเต็มวงเงินตามสัญญาซื้อขายหุน้ รวมทั้งยังคงผูกพันตนค้ าประกันหนี้
ที่ ORIN มีต่อสถาบันการเงินอยู่
4. บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะสามารถโอนให้ลูกค้าและปิ ดการขายได้ภายในเดือนมิถุนายน จึงมีความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย
ในช่วงระยะเวลาที่ส้ นั ไม่เกิน 4 เดือน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าเป็ นโอกาสอันดี ในการที่ บริ ษทั จะขยายธุ รกิ จเพิ่มขึ้นจากธุ รกิ จที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั มี
นโยบายที่จะมุ่งสู่ การเป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นา การซื้ อหุ ้นของโอริ นจะทาให้บริ ษทั สามารถรับรู ้รายได้ และ
กาไรในเวลาอันรวดเร็ ว
โดยทางบริ ษทั จะเข้าไปดาเนิ นงานด้านการบริ หารการเงิ น และการตลาดในกิ จการนี้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเชื่ อมั่น ว่ า
หากผลประกอบการของกิจการที่ได้ มานี้ มีแนวโน้ มที่ดีตามที่คาดการณ์ ไว้ ย่อมจะเป็ นส่ วนช่ วยส่ งเสริมผลประกอบการของ
บริษัทให้ ดยี งิ่ ขึน้
o

รายการที่ 2

เนื่ องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด) เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน
โดยการเข้าซื้อหุน้ ข้างมากในบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด (“SK1”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ จังหวัดสระแก้ว
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

19 มีนาคม 2561

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็ นมูลค่าลงทุน
รวมทั้งสิ้ น 330 ล้านบาท ผ่านการถือหุน้ บางส่ วนใน SK1 ซึ่ งมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมลงทุน คือ NT และ
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด (“ML”) และการให้กูย้ ืมแก่บุคคลที่เกี่ ยวข้อง โดยเข้าทารายการ
ดังนี้
(1) ACDE เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นใน SK1 และรับโอนสิ ทธิ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องจาก นางสาว
คริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์ (ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ SK1) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั
(2) ACDE ให้กยู้ มื แก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
(3) GREEN ให้กยู้ มื แก่ SK1 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั

หมายเหตุ: ML เป็ นบริ ษทั ผูด้ าเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าฯ เดิ ม ซึ่ งตกลงจะโอนกิ จการโครงการโรงไฟฟ้ าฯ ให้แก่ SK1
คิดเป็ นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ตกลงเข้าร่ วมลงทุนถือหุน้ บุริมสิ ทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51
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ของหุ ้นทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการโอนสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุน้ บุริมสิ ทธิท้ งั หมดใน SK1 เป็ นหุน้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงแต่อย่างใด
ลักษณะรายการ
(1) ACDE เข้าซื้อหุน้ สามัญใน SK1 จากนางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์ เป็ นจานวนทั้งสิ้น 294,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
ทั้งสิ้ น ร้ อยละ 60 ของจานวนหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดใน SK1 คิ ดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 9,820,000 บาท
(ค่าหุน้ ดังกล่าวมีส่วนเพิม่ มูลค่าหุน้ จานวน 1,000,000 บาท)
หลังจากเข้าถือหุน้ ใน SK1 แล้ว ACDE ชาระค่าหุน้ สามัญใน SK1 เพิ่มเติมอีกเป็ นจานวน 20,580,000 บาท
(2)

ACDE รับโอนสิ ทธิ ในการได้รับชาระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญญารับจานาหุน้ บุริมสิ ทธิ ใน SK1 ระหว่าง ML
กับนางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์ คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 9,180,000 บาท (ไม่มีส่วนเพิ่มใดๆ)
ACDE ให้ ML กูย้ มื เงินลงทุนในหุน้ บุริมสิ ทธิของ SK1 คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 21,420,000 บาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7
ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนภายใน 3 ปี )
GREEN ให้ SK1 กูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการชาระค่ารับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 18,000,000
บาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนภายใน 10 ปี )

โครงสร้างการถือหุน้ และการบริ หารงานใน SK1 ก่ อนการเข้าลงทุนของบริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ว

ชาระแล้ว
(บาท)

ยังไม่
ชาระ

ยังไม่ ชาระ
(บาท)

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน

1

NT

สามัญ

196,000

30%

5,880,000.00

70%

13,720,000.00

19.6%

2

คุณคริ สติน่า

สามัญ

294,000

30%

8,820,000.00

70%

20,580,000.00

29.4%

3

ML

บุริมสิ ทธิ

510,000

30%

15,300,000.00

70%

35,700,000

51.0%

70,000,000

100%

รวม

หมายเหตุ

1,000,000

30,000,000.00

SK1 ทุ น จดทะเบี ย น 100,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามั ญ 490,000 หุ้ น และหุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ 510,000 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท ทั้งนี ้ SK1 เป็ นบริ ษัทที่มิได้ ประกอบธุรกิจอื่นมาก่ อน

โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้
1.
2.
3.
4.

GREEN

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
นางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์
นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล
นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม
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เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท
นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม หรื อ นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์ พงษ์
หรื อ นางสาวสุณีย ์ สุพรรณวัฒนกุล รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
โครงสร้ างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลังการเข้ าลงทุนของบริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1

NT

2
3

ACDE
ML

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ว

สามัญ

196,000

19,600,000

สั ดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน
19.6%

สามัญ
บุริมสิ ทธิ

294,000
510,000
1,000,000

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

29.4%
51.0%
100%

รวม

หมายเหตุ
1. NT และ ACDE ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ ML จานวนรวม 51 ล้ านบาท (ในสัดส่ วนการให้ ก้ ยู ืม NT 40% : ACDE 60%) เพื่อใช้ ชาระค่ า
หุ้ นบุริมสิ ทธิ ใน SK1 โดย ML ออกตั๋วสั ญญาใช้ เงิ นให้ แก่ NT และ ACDE ตามสั ดส่ วนเงิ นกู้ยืมดังกล่ าว โดยตั๋วสั ญญา
ใช้ เงิ นมีอายุ 3 ปี และอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 7 ต่ อปี ซึ่ ง ML ในฐานะผู้ถือหุ้ นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลจาก SK1
ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้ เงินกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้ เงินดังกล่ าว
2. ACDE เข้ าลงทุนใน SK1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่ งส่ งผลให้ SK1 มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่ อยทางอ้ อมของ GREEN
โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้

1

1.นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา 2.นายประทีป อนันตโชติ 3. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท

2

นางสาวประภารั ต น์ ตัง ควัฒ นา ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกับ นายประที ป อนัน ตโชติ หรื อ นายพิ พ ทั ธ์ วิริ ย ะเมตตากุล หรื อ
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
1,2

หมายเหตุ

อ้างถึงหนังสื อรับรองบริ ษทั SK1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มีการจดทะเบียนเพิ่มกรรมการ 2 ท่าน คือ
นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม นางสาวอรอุมา สี แสงทอง และเปลี่ ยนแปลงกรรมการ 1 ท่ าน ได้แก่
จากนายอภิชาติ ศิ วโมกษ์ เป็ น นางภวัญญา กฤตชาติ พร้อมเปลี่ยนแปลงอานาจการลงนามใหม่ ดังนี้
“นางสาวประภารั ตน์ ตังควัฒนา หรื อ นางสาวอรอุมา สี แสงทอง คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชีวิตร่ วมกับ
นางภวัญญา กฤตชาติ หรื อ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล หรื อ นายประทีป อนันตโชติ รวมเป็ นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท”

ทั้งนี้ SK1 เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้นโดย NT ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อใช้ประกอบธุ รกิ จพลังงาน แต่ SK1 ยังมิได้เข้าดาเนิ น
ธุรกิจใดๆ ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น งบการเงินของบริ ษทั จึงประกอบด้วยเงินทุนค่าหุ ้นที่ได้รับชาระจากผูถ้ ือหุ ้น
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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เนื่ องจาก NT และนางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์ พงษ์ มีความสนใจจะเข้าซื้ อและรับโอนโรงไฟฟ้าจาก ML ซึ่ งเป็ น
ผูด้ าเนิ นโครงการรายแรกที่ เข้าทาสัญ ญาสนับสนุ นโครงการกับสหกรณ์ นิ คมสระแก้ว ML เป็ นผูล้ งทุ นในทรั พย์สิน
โครงการและเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการตามสัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ า ในขณะที่ สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้าของโครงการและ
ผูใ้ ห้สิทธิ ในการใช้ที่ดินอันเป็ นที่ ต้ งั โครงการ จึ งได้เจรจาโดยให้ SK1 เป็ นผูร้ ั บโอนกิ จการและการสนับสนุ นโครงการ
โรงไฟฟ้าจาก ML โดย ML ยังคงถือหุน้ ใน SK1 ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งบการเงินของ SK1 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้สินรวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2560
(ตรวจสอบแล้ว)

2559
(ตรวจสอบแล้ว)

2,872.28

-

408,978.40
26,058.08
(406,106.12)

220,961.99
(220,961.99)

44,702,272.40
15,227,681.12

85,261.81
12,031.40

29,474,591.28

73,230.41

44,702,272.40

85,261.81

สรุปข้ อมูลโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
SK1 จะรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าจาก ML แล้วเสร็ จไม่เกินเดือนเมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทโครงการ
เจ้าของโครงการ
ผูส้ นับสนุนโครงการ
พื้นที่โครงการ
อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ส่วนแบ่งรายได้ของสหกรณ์

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า
ปริ มาณรับซื้อไฟฟ้า
GREEN

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5 เมกกะวัตต์ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ผลิตไฟฟ้าจากแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) (แผงโซล่าร์เซลล์)
• สหกรณ์การเกษตรนิคมสระแก้ว จากัด
• บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด (ML)
• ขนาด 28,822 ตารางวา หรื อ คิ ด เป็ น 72 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา กรรมสิ ท ธิ์ เป็ นของ
สหกรณ์การเกษตร นิคมสระแก้ว จากัด
• Feed-in-Tariff (FiT) 5.377 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
• 3.3 ล้านบาทต่อปี ตลอดอายุสัญญา ( เนื่ องจากสหกรณ์กยู้ ืมเงินจากผูส้ นับสนุนโครงการ
(ML) เพื่อซื้ อที่ ดินที่ เป็ นที่ต้ งั ของโครงการและให้สิทธิ ML ใช้ที่ดินดังกล่าวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้น ปี ที่ 1-5 ML ในฐานะผูส้ นับสนุ นโครงการจึงมีสิทธิ หักค่า
ที่ ดินจานวน 1.6 ล้านบาทต่อปี จากส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว เพื่อชาระคืนเงิ นกู้ ซึ่ งสิ ทธิ
ทั้งหมดนี้จะถูกโอนมายัง SK1 ในวันที่การโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้ามีผลสมบูรณ์)
• สัญญามีอายุ 25 ปี เริ่ ม COD 31 สิ งหาคม 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 ธันวาคม 2584 ( ณ วันที่
ประเมินมูลค่า 1 เมษายน 2561 สัญญาคงเหลือระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน)
• กาลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวัตต์ (MW) / กาลังผลิตสูงสุด 4.994 MW
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• ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ปี 25602567) และยกเว้นภาษีต่ออีก 5 ปี ในอัตรา 50% ของฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลในขณะนั้น
(ปี 2568-2572)
รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ SK1 • ประมาณ 3 ล้านบาทต่อเดือน
จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่ ตอ้ งชาระให้แก่ 330 ล้านบาท ประกอบด้วย
ML สาหรับการรับโอนกิจการ • เงินลงทุนในหุน้ ของ SK1 จานวน 100 ล้านบาท (ACDE : NT ในสัดส่วน 60: 40)
• เงินกูย้ มื แก่ SK1 จานวน 30 ล้านบาท (ACDE : NT ในสัดส่วน 60: 40)
• เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน (ในนาม SK1) จานวน 200 ล้านบาท
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริ ษทั มิได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน แต่ได้วิเคราะห์จากต้นทุนและข้อมูลโครงการแล้วเห็นว่า การเข้าลงทุน
โดยรั บ โอนกิ จ การโครงการโรงไฟฟ้ า ของ SK1 จาก ML ในราคาค่ า ตอบแทนทั้ง สิ้ น 330 ล้านบาท มี ค วามเหมาะสม
โดย ACDE เข้ารับซื้ อหุ ้นสามัญในสัดส่ วนร้อยละ 60 ของหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ SK1 จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
คือ นางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์ โดยชาระส่วนเพิ่มเงินค่าหุน้ สามัญ (Premium) ให้แก่ นางสาวคริ สติน่า ไกรภัสสร์พงษ์
เป็ นจานวน 1,000,000 บาท และ GREEN ให้กูย้ ืมเงินแก่ SK1 เพื่อใช้ลงทุนในโครงการเป็ นจานวน 18 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการ
ให้กูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนการถือหุน้ สามัญระหว่าง NT และ ACDE โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นั้นก็มีความเหมาะสม
และส่งผลให้การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในระยะยาวมีความคุม้ ค่าต่อเงินลงทุนทั้งหมด
ในส่ วนที่ ACDE ต้องชาระเงิ นค่าหุ ้นให้แก่ นางสาวคริ สติ น่า ไกรภัสสร์ พงษ์ และชาระค่าหุ ้นสามัญใน SK1
จนเต็มมูลค่า รวมถึงการให้เงิ นกูย้ ืมแก่ ML เพื่อชาระค่าหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซึ่ งรวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวน 61 ล้านบาท และ เงิ นซึ่ ง
GREEN ให้กู้ยืมแก่ SK1 เป็ นจานวน 18 ล้านบาท (รวมเป็ นเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุนทั้งสิ้ น 79 ล้านบาท) นั้น มาจาก
กระแสเงิ นสดของ GREEN จากเงิ นเพิ่มทุนก่ อนหน้านี้ โดย GREEN ดาเนิ นการเพิ่มทุนใน ACDE ในจานวนที่ เพียงพอ
เพื่อให้ ACDE ชาระค่าหุน้ และเงินให้กยู้ มื ต่างๆ
การประเมินความคุ้มค่ าโครงการและผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
(ผูผ้ ลิตไฟฟ้าได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ครั้งแรกวันที่ 31 สิ งหาคม 2560)
ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่าการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการ (Feasibility Analysis)
ดาเนินการโดยอาศัยข้อมูลการศึกษาโครงการตามที่ได้รับจาก NT ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ของ NT เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจที่มีประสบการณ์ใน
ด้านธุรกิจพลังงานและโครงการโรงไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว โดย NT ได้ศึกษาโครงการมาก่อนที่ ACDE จะเข้าลงทุน และ ACDE ได้
ตรวจทานวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวอีกครั้งโดยทีมงานของ ACDE เองซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในเรื่ องธุรกิจ
พลังงานและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น บริ ษทั และ ACDE จึงมิได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินแต่อย่างใด โดยผลจากการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการโดยทีมงานของ ACDE แสดงข้อมูลผลตอบแทนและ
ความคุม้ ค่าของโครงการสรุ ปได้ดงั นี้
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กรณี
Base case – ค่าความเข้มของแสง 4.00 Kwh/m2/day

การประเมินความคุ้มค่ าของโครงการ
มูลค่ า (NPV) ล้านบาท
PIRR %
EIRR % ระยะเวลาคืนทุน (ปี )
-4.94
5.83
7.47
14 ปี 3 เดือน

หมายเหตุ
1. PIRR (Project Internal Rate of Return) และ EIRR (Equity Internal Rate of Return) คื อ อัต รา
ลดค่า (discount rate) เพื่อใช้ในการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการ
2. สมมุติฐานของการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุน มีดงั นี้
 การคานวณรายได้ ใช้สมมุติฐานในด้านต่างๆ เช่น จานวนวันที่ดาเนิ นการ ความเข้มของ
แสงอาทิตย์ กาลังการผลิตไฟฟ้า อัตราค่าเสื่ อมของแผงโซล่าร์ ราคารับซื้อตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า เป็ นต้น
 การคานวณค่าใช้จ่าย ใช้สมมุติฐานของค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปในการประกอบธุรกิจพลังงาน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงาน ค่าประกัยภัย เงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ค่าเสื่ อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เป็ นต้น
3. ในการศึ กษาโครงการก่ อนเข้าลงทุ น บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหว โดยการปรั บ
สมมุ ติ ฐ านค่ า ความเข้ม ของแสงอาทิ ต ย์ โดย Base case ค านวณค่ า ความเข้ม แสงที่ 4.0
Kmh/m2/day มู ล ค่ า ของ IRR 5.83% NPV -4.94 MB และ ระยะเวลาคื น ทุ น 14 ปี 3 เดื อ น
Best case คานวณค่าความเข้มแสงที่ 4.5 Kmh/m2/day มูลค่าของ IRR 7.26% NPV 37.04 MB
และ ระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 3 เดือน
4. สมมติฐานทางการเงินที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณและประเมินความคุม้ ค่าโครงการ มีดงั นี้
สมมุติฐานทางการเงิน
รายละเอียด
วันที่ประเมินมูลค่า
รายได้จากการขายไฟฟ้า
ปริ มาณรับซื้ อไฟฟ้า (KW)

ค่าความเข้มของแสง(Kwh/m2/day)

ระยะเวลาการขายไฟฟ้าคงที่

คาอธิบาย
วันที่คาดว่าจะมีรายได้จากโครงการ

4,994.20

กาลังการผลิตสู งสุ ด อ้างอิงจากรายละเอียดอุปกรณ์
ตามสัญญาก่ อสร้ างทั้งนี้ ตามสัญญา PPA กาหนด
ปริ มาณการรับซื้ อไฟฟ้าที่ 5 MW
ค่าเฉลี่ ยจากการจานวนไฟฟ้ าย้อนหลัง ตั้งแต่ ก.ย.
60 – ม.ค.61
นั บ จาก วั น ที่ 01- 4 - 6 1 ถึ งวั น สิ้ น สุ ด PPA
30-12-2584
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
สัญญาเลขที่ PV-PEA-0065/2556
รายละเอี ยดสิ น ค้าแผงโซล่ าร์ เ ซลล์ยี่ห้ อ Tallmax
รุ่ น TSM-PD14
ข้อมูลตามสัญญาบารุ งรักษา

4.03
23 ปี 9 เดือน

อัตราค่าไฟฟ้า Fit (บาท/หน่วย)

5.377

อัตราค่าเสื่ อมของแผงโซล่าร์ (%)

ปี ที่ 1- 9 = 1.0%
ปี ที่ 11-25 = 0.7%
1.5

ค่ า ด าเนิ น งานและค่ า บ ารุ ง รั ก ษา
(ล้านบาท/ปี )
ค่ า พนัก งาน + ค่ า สาธารณู ป โภค
(ล้านบาท)
GREEN

สมมุตฐิ าน
1 – 4 – 61

1

ข้อมูลเทียบเคียงบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
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ค่าประกันภัย (ล้านบาท/ปี )
เงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า (บาท/
หน่วย)
เงินทุนหมุนเวียน (วัน)

0.4
0.01

เงินเฟ้อ 0.7% ปี

45

เงินทุนหมุนเวียน คานวณจากการวิเคราะห์ ว งจร
การสร้างกระแสเงินสด ซึ่งประกอบไปด้วย
- ลูกหนี้ การค้า ระยะเวลาเก็บเงิน 45 วัน
- เจ้าหนี้ การค้า ระยะเวลาเก็บเงิน 45 วัน

อัตราคิดลบ (%)

6%

5. ตามที่ มู ล ค่ า NPV (Net Present Value) ของโครงการมี มู ล ค่ า ติ ด ลบ 4.94 ล้า นบาทนั้น
บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาค านวณความคุ ้ม ค่ า ของโครงการโดยอาศัย ปั จ จัย ค่ า ความเข้ม ของ
แสงอาทิตย์และเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของโครงการโดยตรง ซึ่ งเป็ น
ค่าเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่เดื อน กันยายน 2560 – มกราคม 2561 ในช่วงฤดูฝนซึ่ งมีค่าความ
เข้มแสงไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมิน
ความคุม้ ค่ายังแสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน
15 ปี จึงเป็ นโครงการที่มีความน่าสนใจลงทุน
สรุปรายได้ ในช่ วงทีผ่ ่านมาของโครงการ ดังนี้
หน่ วยรวม
FIT
รวมค่าไฟฟ้า
VAT
TOTAL

ก.ย. 60
613,760.00
5.38
3,300,187.52
231,013.13
3,531,200.65

ต.ค. 60
615,840.00
5.38
3,311,371.68
231,796.02
3,543,167.70

พ.ย. 60
524,880.00
5.38
2,822,279.76
197,559.58
3,019,839.34

ธ.ค. 60
665,360.00
5.38
3,577,640.72
250,434.85
3,828,075.57

ม.ค. 61
630,480.00
5.38
3,390,090.96
237,306.37
3,627,397.33

รวม
3,050,320.00
5.38
16,401,570.64
1,148,109.94
17,549,680.58

นอกจากนี้ ตามที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเป็ นผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ต่อมาได้ขยายไปยังธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริ ษทั อาจยัง
ไม่มีความเชี่ยวชาญนั้น ในส่วนนี้ บริ ษทั ได้วเิ คราะห์ความเสี่ ยงและแนวทางในการป้ องกันความเสี่ ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ซึ่ งแม้ว่าบริ ษทั จะเพิ่งเริ่ มเข้าดาเนิ นธุ รกิ จพลังงานได้ไม่นาน แต่บริ ษทั ได้เตรี ยมความพร้อมในการเข้าดาเนิ นธุ รกิ จ
พลังงานมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว โดยบริ ษทั ได้จดั ตั้ง ACDE เพื่อเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จะใช้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
เป็ นหลักและเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรมา ตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีกรรมการซึ่ งมีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานเป็ นอย่างดี กล่าวคือ นาย วิรัต จันทร์ศิริวฒั นา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ด้วย ดังนั้น บริ ษทั จึ งเชื่ อว่าการเตรี ยมความพร้ อมดังกล่าวเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการขาดประสบการณ์
ในด้านการดาเนินธุรกิจ พลังงานได้เป็ นอย่างดี โดยในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วเองก็เป็ นโครงการซึ่งจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบเชิงพาณิ ชย์ (COD) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จึงไม่มีความเสี่ ยงจากการเข้าลงทุนในโครงการซึ่งยังอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
ก่อสร้างและทดสอบระบบไม่แล้วเสร็ จ ดังนั้น ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วจึงยังคงมีเพียงความเสี่ ยงจากการดาเนิ น
โครงการต่อไปในอนาคต ซึ่ งในส่ วนนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาประกันความเสี่ ยงภัยประเภท All Risks ไว้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปของการดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าในลักษณะเดี ยวกันไว้แล้ว ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะให้ ACDE ว่าจ้างผูร้ ับเหมาที่มี่ความ
เชี่ยวชาญเข้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานปฏิบตั ิการบารุ งรักษาและรับประกันการดาเนินงาน (Operation & Maintenance & Warranty)
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วด้วย
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นอกจากนี้ ตามที่ SK1 จะดาเนิ นการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาทเพื่อชาระค่ารับโอน
โครงการโรงไฟฟ้ าให้แก่ ML นั้น ปั จจุบนั SK1 อยู่ระหว่างการติดต่อกับธนาคารจานวน 2 แห่ งเพื่อขอรับสิ นเชื่ อสาหรับ
โครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่ งคาดว่าจะได้รับอนุ มตั ิสินเชื่ อภายในเดื อนพฤษภาคม 2561 ต่อไป โดยในประเด็นนี้ บริ ษทั ได้
พิจารณาเห็นว่าการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีความเสี่ ยงแต่อย่างใด เนื่ องจากโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วเป็ น
โครงการที่ จาหน่ ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (COD) แล้ว และมีทรัพย์สินโครงการที่ มีมูลค่าเพียงพอที่ จะนาไปใช้เป็ น
หลักประกันการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินได้ อีกทั้ง SK1 ไม่มีความเสี่ ยงจากการที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อเงิน
กู้ยืมเนื่ องจากมิ ได้มีประวัติการไม่ชาระหนี้ หรื อมี ปัญหาในด้านฐานะการเงิ นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ SK1
ไม่สามารถกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้ ACDE และ NT จะพิจารณาและตกลงร่ วมกันเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น
ให้แก่ SK1 ในการชาระค่ารับโอนโครงการ ซึ่ งบริ ษทั เห็ นว่ายังอยู่ในวิสัยที่ สามารถทาได้และจะไม่กระทบต่อสิ ท ธิ ของ
ACDE ในการได้รับเงินปั นผลจาก SK1
การคานวณขนาดรายการ
ขนาดของรายการที่คานวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิคิดเป็ นร้อยละ 13.59 โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของ GREEN สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เมื่อนับขนาดรายการรวมในรอบ 6 เดือนที่ผา่ น
มา (รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ การเข้าลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด เป็ นเงินจานวน 948,598.13 บาท)
ส่งผลให้ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.56 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจากผลของการเข้ าทารายการ
การเข้าทารายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกาไรที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งส่ งผลดีต่อ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อี กทั้งเป็ นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุ รกิ จเพื่อกระจายความเสี่ ยงทางธุ รกิ จให้มีความ
หลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้มากที่สุด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 โดยมติเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิ การเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์เนื่ องจาก
แม้วา่ จะมีความเสี่ ยงในการลงทุนอยูบ่ า้ ง แต่ก็อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานของโครงการฯ
และความคุม้ ค่าแล้วเป็ นรายการที่ยงั คงมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั (นายสิ น เอกวิศาล) มีความเห็นแตกต่างจากมติของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเห็น
ว่าบริ ษทั ยังไม่ควรลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่ องจากแม้วา่ หากพิจารณาจากผลการดาเนินงานของโครงการแล้วจะมีความ
คุม้ ค่าแต่การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ยงั มีความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
โอนกิจการบางส่ วนจาก ML ให้แก่ SK1 ซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอน และความเสี่ ยงจากการเข้าลงทุนใน SK1 ร่ วมกับผูล้ งทุน
รายอื่น ตลอดจนความเสี่ ยงในการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ น และการดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ า เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ที่ ประชุมคณะกรรมการโดยมติเสี ยงข้างมากยังคงมีความเห็นไปในแนวทางเดี ยวกันว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ ยง
ตามปกติของการลงทุนในโครงการในลักษณะเดียวกันซึ่ งยอมรับได้ และเห็ นว่าบริ ษทั มีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนซึ่ งยัง
มิได้นาไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วเป็ นโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนระยะยาว
และมีคู่คา้ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จึ งไม่มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความสามารถในการชาระหนี้
ให้แก่ SK1 จากการรับซื้อกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าสระแก้วนี้จึงเป็ นการดาเนินการที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเริ่ มเข้า
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ดาเนินธุรกิจพลังงาน และยังเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ให้มีความ
เชี่ยวชาญมากยิง่ ขึ้นสาหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ต่อไป
ในอนาคต
เหตุการณ์ ทสี่ าคัญในช่ วงปี 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ได้มีมติให้บริ ษทั เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ในหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด (SK1) จากบริ ษทั
นอร์ ติส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (NT) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การดาเนิ นการเป็ นไปตาม
อานาจดาเนิ นการ/อนุมตั ิของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบเรื่ องดังกล่าวแล้ว ซึ่ งต่อมาในวันที่ 19 กันยายน
2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการทารายการดังกล่าวเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใน SK1 ก่อนและหลังการเข้าทา
รายการ เป็ นดังนี้
 โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 ก่ อนการเข้าลงทุนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ ว

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน

1.

NT

สามัญ

196,000

19,600,000

19.6%

2.

ACDE

สามัญ

294,000

29,400,000

29.4%

3.

ML

บุริมสิ ทธิ

510,000

51,000,000

51.0%

1,000,000

100,000,000

100%

รวม

หมายเหตุ 1. NT และ ACDE ให้กู้ยืมเงินแก่ ML จานวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่ วนการให้กู้ยืม NT 40 % : ACDE
60%) เพื่อใช้ช าระค่ าหุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ ใ น SK1 โดย ML ออกตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น ให้ แ ก่ NT และ ACDE ตาม
สัดส่ วนเงินกูย้ มื ดังกล่าว โดยตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่ง ML ในฐานะผู้
ถือหุ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจาก SK1 ในอัตราเดี ยวกันกับดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ดังกล่าว
2. ACDE หมายถึง บริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั GREEN ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
3. ML หมายถึ ง บริ ษทั เมทลิ งค์ อินโฟ จากัด ถื อหุ ้นโดยผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ คือ นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม
ในสัดส่วนร้อยละ 98.61 ซึ่งมีไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
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 โครงสร้างการถือหุน้ ใน SK1 หลังการเข้าลงทุนของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

ประเภท

จานวนหุ้น

ชาระแล้ ว

สัดส่ วนตามทุน
จดทะเบียน

1.

GREEN

สามัญ

196,000

19,600,000

19.60%

2.

ACDE

สามัญ

294,000

29,400,000

29.40%

3.

ML

บุริมสิ ทธิ

510,000

51,000,000

51.00%

1,000,000

100,000,000

100%

รวม

หมายเหตุ ML ทาการจานาหุ้นบุริมสิ ทธิ ที่ถืออยู่ท้ งั หมดใน SK1 ไว้กับ GREEN และ ACDE ในสัดส่ วน GREEN
20.4 % และ ACDE 30.6%

ทั้งนี้ NT ตกลงโอนสิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิ นแก่ ML จานวนรวม 20.4 ล้านบาท (อายุสัญญา 3 ปี
นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิ ทธิ การรับชาระหนี้ ในต้นเงินจาก SK1 จานวน 9 ล้านบาท
(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ ืมเงินระหว่าง NT และ SK1 และดอกเบี้ยคงค้างที่เหลืออยู่
ทั้งหมดจานวน 0.27 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 9.27 ล้านบาท โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาที่ผขู ้ ายกาหนด บริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต บริ ษทั จึ งตกลงรับเงื่อนไขดังกล่าวไว้ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้รับทั้งหมด ดังนี้
1. มูลค่าหุน้ สามัญ SK1
19,600,000.00
2. ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – ML
20,400,000.00
3. ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื – SK1
9,274,931.48
4. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
3,561,643.84
(Carry Cost 6.5% ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 19-3-61 ถึง 31-7-62 )
รวม
52,836,575.32

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าว มีมูลค่ารายการที่ จ่ายเท่ากับ 52,836,575.32 บาท เป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สู งสุ ด
เท่ากับร้ อยละ 5.75 ซึ่งมีขนาดรายการไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่ องการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
o รายการที่ 3

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29
มกราคม 2561 อนุมตั ิให้กรอบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนม ปากช่อง โดยการให้บริ ษทั เอซีดี
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด หรื อ “ACDE”) เข้าลงทุน ในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด (“VT”) โดย
มีมูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาทโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กบั บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม
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50 ล้านบาท เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2561 อนุ มตั ิ ให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการเจรจากับทางบริ ษทั บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด
(“AST”) เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริ ษทั เจวีเอส ที่ปรึ กษาการเงิน จากัด (“เจวีเอส”) ให้เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ ACDE ได้ทาการรับโอนหุน้ ของ VT บางส่วนคิดเป็ นจานวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ ACDE
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST จะดาเนินการโอนหุน้ สามัญ จานวน 367,497 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 49 ของหุน้ จานวน 750,000 หุน้ ให้กบั ACDE

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็ นมูลค่าลงทุน
รวมทั้งสิ้ น 320 ล้านบาท ผ่านการถือหุ ้นใน VT โดยเป็ นการซื้ อหุ ้นจาก AST ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั GREEN

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ AST ประกอบด้วย
1. นายแทฮี คิม
2. บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ โคเรี ย คัมปะนี ลิมิเต็ด
3. นายกัมพล จันทะกุล

1
655,129
681,840

หุน้
หุน้
หุน้

0.001%
48.999%
51%

โดยเข้าทารายการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ACDE ซื้อหุน้ สามัญของ VT จาก AST จานวน 367,497 หุน้ ในราคาสุทธิ
61,749,700
ACDE ให้ AST กูย้ มื เงินจานวน*
38,250,300
(อายุสญ
ั ญาเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 11/6/2561) ค้ าประกันด้วยหุน้ บุริมสิ ทธิของ VTจานวน 382,503 หุน้ )
แบ่งเป็ นเงินค่าซื้อหุน้ ทั้งหมด
75,000,000
ส่วนเพิม่ มูลค่าหุน้
25,000,000
รวมมูลค่าเงินลงทุน
100,000,000
ขั้นตอนที่ 2
VT กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งเงินทุนอื่น
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของ VT
รวมมูลค่าเงินกูย้ มื
เพื่อชาระค่าเครื่ องจักรส่วนที่เหลือตามสัญญาให้แก่ AST
รวมมูลค่ าโครงการสุ ทธิ
หมายเหตุ : มูลค่ า 320 ล้ านบาท เป็ นมูลค่ าทั้งหมดของโครงการ)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

210,000,000
10,000,000
220,000,000

บาท
บาท
บาท

320,00,000

บาท

*** ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสญ
ั ญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุน้ บุริมสิทธิ จานวน 382,503 หุน้ ให้กบั ACDE
ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
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-

หุน้ บุริมสิทธิ มีจานวน 382,503 หุน้ คิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง โดยมีสิทธิ ดังนี้
o สิ ทธิในการออกเสี ยงคิดเป็ น 10 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
o สิ ทธิในการรับเงินปันผล หรื อการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามที่ได้มีการเสนอหรื อประกาศจ่าย โดย
คณะกรรมการและ/หรื อ อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ หลังจากจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สามัญแล้ว
o ไม่สามารถแปลงจากหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญได้
o สิ ทธิอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

(1) บริษัท เวนตุส โซลาร์ จากัด : VT
VT เป็ นผูด้ าเนิ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แ บบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร มีขนาดกาลังการผลิตรวมทั้งสิ้ น 5 เมกะวัตต์ ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) และได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมกันจานวน 1 สัญญา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริ ษทั VT จดทะเบียน 750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท ชาระเต็มมูลค่า แบ่ง
ออกเป็ น
 หุน้ สามัญจานวน
 หุน้ บุริมสิทธิจานวน

367,497 หุน้
382,503 หุน้

รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT ก่ อนเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ
1

2
3
4

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

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

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
(ชาระแล้ ว)
367,497
382,500
1
1
1
750,000

คิดเป็ น
48.997%
51%
0.001%
0.001%
0.001%
100%

โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้
1. นายฮัน จู ชิน

2. นายชาง จีปิง

3.นายแทฮี คิม

4.นางสาวชวันรัตน์ เจษฎาจีราวัฒน์

เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท
นายฮัน จู ชิน นายชาง จีปิง นายแทฮี คิม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น VT หลังเข้ าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
ลาดับ

รายชื่ อ

ประเภทหุ้น

1

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

หุน้ สามัญ

2
3
4

บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด
นายกาพล จันทกุล
นายแทฮี คิม
รวม

หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
(ชาระแล้ ว)
367,497

48.997%

382,500
1
2
750,000

51.000%
0.001%
0.002%
100%

คิดเป็ น

โครงสร้ างกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ราย ดังนี้
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2. นางภวัญญา กฤตชาติ 3. นายประทีป อนันตโชติ 4. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
เงื่อนไขลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
งบการเงินของ VT มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
รายได้ รวม
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินรวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560
(ตรวจสอบแล้ ว)
24,050,582.74
13,295,343.80
1,417,211.15
9,338,027.79
308,685,725.55
224,643,447.76
84,042,277.79
308,685,725.55

2559
(ตรวจสอบแล้ ว)
295,750.00
(295,750.00)
18,750,000.00
295,750.00
18,454,250.00
18,750,000.00

ลักษณะรายการ
สรุปสาระสาคัญของการเข้ าลงทุน

GREEN

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ จานวนเงิ นลงทุ นรวม 100 ล้านบาท โดยเป็ นการเข้าถื อหุ ้นในบริ ษทั
เวนตุส โซลาร์ จากัด (VT) โดยมีผลู ้ งทุน 2 บริ ษทั ดังนี้

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 80

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

:

(ACDE)

บริษัท แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด :

(AST)

มีรายละเอียดดังนี้
1.

ACDE เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นสามัญใน VT เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 367,497 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนทั้งสิ้ น ร้อยละ 49 ของหุ ้น

จ านวน 750,000 หุ ้น คิ ด เป็ นมูล ค่าทั้ง สิ้ น 36,749,700 บาท และจ่ า ยส่ ว นเกิ นมูล ค่า หุ ้นสามัญเพิ่ ม อี ก จ านวน
25,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,749,700 บาท
2. ACDE ให้ AST กูย้ มื เงินจานวน 38,250,300 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยให้ AST นาหุน้ บุริมสิ ทธิของ VT
มาจานาเป็ นหลักประกัน และให้ผลประโยชน์จากหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นของ ACDE นับจากวันที่กูย้ ืม เป็ นระยะเวลา
2 ปี
3. ACDE จัดหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จานวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนาเงินดังกล่าวไปชาระ
หนี้ที่คา้ งชาระตามสัญญาซื้อขายระหว่าง VT และ AST
4. ภายหลังจากครบสัญญาเงินกูต้ ามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ จานวน 382,503 หุ ้น ให้กบั
ACDE ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปั นผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ
ทั้งนี้ สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพและโครงสร้างลงทุนในแต่ละขั้นตอน ได้ดงั นี้
1. โครงสร้ างการลงทุนของ VT ก่ อนจาก ACDE เข้ าลงทุน
สัญญาสนับสนุนโครงการ

สหกรณ์

VT

ก่อตั้ง

VT

AST

100%

โครงการปากช่อง

2. โครงสร้ างการลงทุนของ VT หลังจาก ACDE เข้ าลงทุน

สหกรณ์

สัญญาสนับสนุนโครงการ

โครงการปากช่อง
GREEN

VT

51%

AST

49%

ACDE
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3. โครงสร้ างการเข้ าลงทุนสุ ดท้ าย (เมื่อครบ 2 ปี แล้ ว)

สหกรณ์

สัญญาสนับสนุนโครงการ

VT

100%

ACDE

โครงการปากช่อง
เงื่อนไขการเข้ าทารายการ มีรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้

o จัดทาเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ACDE (ผูซ้ ้ือ) AST (ผูข้ าย) และ VT
สรุปข้ อมูลโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
ประเภทโครงการ

เจ้าของโครงการ
ผูส้ นับสนุนโครงการ
พื้นที่โครงการ
วัน ที่ จ่ า ยไฟฟ้ า เข้า ระบบเชิ ง
พาณิ ชย์ (COD)
อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ส่วนแบ่งรายได้ของสหกรณ์
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า
ปริ มาณรับซื้อไฟฟ้า
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
รายได้ จ ากการขายไฟฟ้ าที่
ACDE จะได้รับ

GREEN

• โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ง บนพื้ น ดิ น ขนาด 5 เมกะวัต ต์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ผลิตไฟฟ้าจาก
แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)
• สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
• บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด (VT)
รับโอนสิ ทธิจากบริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ จากัด (AST)
• ขนาด 19,200 ตารางวา ขนาด 48 ไร่ กรรมสิ ทธิ์ เป็ นของ สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จากัด
• 27 เมษายน 2560
• Feed-in-Tariff (FiT) 5.66 บาท ต่อหน่วย (kWh) คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
• 7% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
• สัญญามีอายุ 25 ปี เริ่ ม 28 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2585
(ณ วันที่ลงทุน สัญญาคงเหลือ 23 ปี 7 เดือน)
• กาลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ (MW) / กาลังผลิตสูงสุด 4.9960 MWp
• ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
( ปี 2560-2567 )
• ประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อเดือน
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โครงสร้ างการโอนกิจการเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้ า AST และ VT

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

PPA CONTRACT
PEA

PAK CHONG DAIRY CO-OP

ASTRONERGY
•
•
•
•
•

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

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
พค.2
BOI
รง.4
อ.1

หลังการจัดตั้ง VT
PVF2-PEA-018/2559 ครั้งที่1
20/02/2560

PPA CONTRACT
PEA
PAK CHONG DAIRY CO-OP

VENTUS

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

•
•
•
•
•

หมายเหตุ :

GREEN

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

เอกสาร รง4. และ อ.1 ซึ่ งหน่ วยงานราชการออกให้แก่ AST ทาง AST ได้ดาเนิ นการแจ้งแก่หน่วยงาน
ราชการในการโอนสิ ทธิ ใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ VT แล้วแต่เอกสารดังกล่าวจะไม่มีการออกฉบับใหม่
ในนาม VT โดยจะมีการระบุผรู ้ ับมอบการโอนสิ ทธิไว้ในเอกสารฉบับเดิมแทน
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เกณฑ์ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น (FA) คื อ บริ ษทั เจวีเอส ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น จากัด เพื่อทาการ
ประเมินความคุม้ ค่าโครงการและผลการดาเนิ นงานของโครงการโรงไฟฟ้ าฯ ได้ผลการประเมินมูลค่าต้นทุนทางการเงิน
ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เท่ า กับ ร้ อ ยละ 9% ซึ่ ง สู ง กว่า อัต ราผลตอบแทนจาก
ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน ปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 0.625-1.25 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ธ.กรุ งเทพ)
วิธีประเมินสิ นทรัพย์ที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) ใช้วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด เป็ นวิธีที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงมูลค่า ของกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ VT โดยการหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสดจากรายได้
หักกระแสเงินสดจากค่าใช้จ่าย และภาษีในอนาคต ซึ่ งเป็ นวิธีที่ ที่ ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการนามาใช้
ประเมินมูลค่ากิจการ ในครั้งนี้ เนื่องจากสามารถสะท้อนมูลค่าจากกระแสเงินสดสุทธิที่ กรี นฯ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
การได้มากิจการ VT ซึ่งมูลค่ากิจการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ VT เท่ ากับประมาณ 308.99 – 335.60 ล้ านบาท และ
เมื่อบวกเงินสด และหักหนี้สินกูย้ มื มูลค่าหุน้ ของ VT จึ งเท่ ากับประมาณ 129.17 – 155.79 ล้ านบาท
การประเมินความคุ้มค่ าโครงการและผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้ าฯ
ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่าการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการ (Feasibility Analysis)
พิจารณาความคุม้ ค่าของโครงการด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value หรื อ NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal
Rate of Return หรื อ IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรื อ PP)
จากการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าโครงการที่อา้ งอิงจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ ง (Base Case) มีมูลค่า Project NPV จานวน
35.06 ล้านบาท คิดเป็ น PIRR ที่ 6.09% และ EIRR ที่ 7.59% (สัดส่วนการกูย้ มื 56% ของมูลค่าเงินลงทุน อัตราดอกเบี้ย 4.1%)
และมีระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 5 เดือน
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity analysis)
นอกจากนี้กรณี Best case ซึ่งความเข้มของแสงอยูท่ ี่ประมาณ 4.50 Kwh/m2/day มูลค่า Project NPV จานวน 88.72 ล้านบาท
คิ ดเป็ น PIRR ที่ 7.69% และ EIRR ที่ 10.16% (สัดส่ วนเงิ นกู้ยืมที่ 56%ของมูลค่าเงิ นลงทุ น อัตราดอกเบี้ ย 4.2%) และ
มีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 7 เดือน
การประเมินความคุ้มค่ าของโครงการ
กรณี

มูลค่ า NPV
(ล้ านบาท)

PIRR (%) EIRR (%) ระยะเวลาคืนทุน

Base case – ค่ าความเข้ มของแสง 3.96 Kwh/m2/day

35.06

6.09

7.59

13 ปี 5 เดือน

Best case – ค่ าความเข้ มของแสง 4.50 Kwh/m2/day

88.72

7.69

10.16

11 ปี 7 เดือน
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การคานวณขนาดรายการ
ขนาดของรายการที่คานวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิคิดเป็ นร้อยละ 33.60 โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของ GREEN สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม เมื่อนับขนาดรายการรวมในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 33.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจากผลของการเข้ าทารายการ
การเข้าทารายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกาไรที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งส่ งผลดีต่อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ ยงทางธุรกิจ
ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้มากที่สุด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และ ครั้งที่ 7/2561 และ ครั้งที่ 10/2561 โดยมติอนุมตั ิการเข้าทารายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์เนื่ องจากแม้ว่าจะมีความเสี่ ยงในการลงทุนอยู่บา้ ง แต่ก็อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของโครงการฯ และความคุม้ ค่าแล้วเป็ นรายการที่ยงั คงมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในอนาคต
แหล่ งเงินทุน
มาจากเงิ นทุนหมุนเวียนในกิ จการและเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ GREEN – W4 และเงิ นกูจ้ ากสถาบันการเงิ นจานวน
180 MB โดยอยูร่ ะหว่างการอนุมตั ิของธนาคาร ซึ่ งคาดว่าจะอนุมตั ิภายในต้นเดือน ตุลาคม 2561 และเงินกูย้ ืมไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของการจ่ายเงินปั นผลแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่สาคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้มีพ้ืนที่โครงการตั้งใหม่อยูใ่ นพื้นที่ที่ได้ทาการศึกษา
มาแล้ว โดยจากข้อ มู ล แสงอาทิ ต ย์ที่ เ ก็ บ ได้จ ริ ง จากพื้ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ม ของแสงอาทิ ต ย์ที่ น่ า จะยอมรั บ ได้
ทั้งนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติไม่สามารถกาหนดได้ ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา ฤดูกาล สถานที่ ติดตั้ง
และปั จจัยประกอบอื่นๆ ซึ่ งหมายความว่า หากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นต่ าอาจส่ งผลให้ไม่สามารถผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ดังนั้น หากความเข้มของแสงลดลงจะส่งผลให้ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงเช่นกัน
ทาให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต่ากว่าที่ประมาณการไว้
2. ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย เรื่ องการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสาคัญต่างๆ สัญญา PPA ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ ควรมีการจัดทาการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ภาระด้านภาษีอื่นๆ และสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบ
สถานะทางด้านกฎหมาย ก่อนการเข้าทารายการ
แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินมูลค่ากิจการแล้ว ความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้นอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และเห็นว่าบริ ษทั
มีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนซึ่ งยังมิได้นาไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าปากช่องเป็ นโครงการลงทุนที่
ให้ผลตอบแทนแน่นอนระยะยาว และมีคู่คา้ เป็ นหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ให้แก่บริ ษทั จากการรับซื้ อกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าปากช่องนี้จึง
เป็ นการดาเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย
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ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเริ่ มเข้าดาเนินธุรกิจพลังงาน และยังเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความสามารถของผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิง่ ขึ้นสาหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่ งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ต่อไปในอนาคต

รายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ณ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

o

รายการที่ 1

บริ ษทั เมดดาลิ สท์ วิชั่น ได้เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สาเหตุที่
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการเลิกกิจการ
(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
ในการเลิ กกิ จการ (ปิ ดบริ ษทั ) บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชั่น จากัด ถื อเป็ นทางเลื อกที่ เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั แล้ว
(บริ ษทั ได้จดเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ เสร็ จชาระบัญชี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

o

รายการที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุน้ สามัญ
ที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ กรี น พลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99)
จานวน 3,000,000 หุน้ หรื อ คิดเป็ นจานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุนีย ์
สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันทีเ่ กิดรายการ
:
20 ธันวาคม 2561
ผู้ขาย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ

:

นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล

จานวนหุ้นสามัญทีจ่ าหน่ าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99

ราคาซื้อขาย

:

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล เป็ นราคาที่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผล
ขาดทุนสะสม และ หยุดการดาเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจาหน่าย
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หุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะทาให้บริ ษทั ลดภาระการจัดการดูแล
โดยไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริ ษทั ย่อย และ
ยังเป็ นทางเลือกที่ สะดวกกว่าการชาระบัญชี เลิกกิ จการ นอกจากนี้ บริ ษทั
ได้มี ก ารตั้ง ส ารองค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วเต็ม จ านวนแล้ว
ดังนั้น การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
อัตราการถือหุ้นของบริษัทฯ
ใน GPA ภายหลังการจาหน่ ายหุ้น

:

ไม่มี

ลักษณะทีเ่ กีย่ วโยงกัน

:

นางสาวสุนีย ์ สุพรรณวัฒนกุล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับ
GREEN

ขนาดของรายการ

:

เมื่อคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบียน ซึ่งกรณี จาหน่ายเงินลงทุนจนทาให้สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯ ได้คานวณมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนโดยรวมเงิน
ให้กยู้ มื ภาระค้ าประกันและภาระผูกพันอื่น ๆ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว

o

รายการที่ 3

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ“GREEN”) ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
(“JE Solar”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน) ให้กบั นายชัยรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจาหน่ายหุ ้นดังกล่าวทาให้ JE Solar สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ
:
19 กันยายน 2562
ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่าย

:
:

นายชัยรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
144,998 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99

ราคาซื้อขาย

:

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นายชัยรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ โดยพิจารณาจากการที่
JE Solar ไม่มีการดาเนิ นงานตลอดปี 2562 สาเหตุจากการโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้าให้แก่ GREEN ปี 2561 คณะกรรมการจึงมีนโยบายใน
การเลิกกิ จการหรื อจาหน่ ายให้แก่ผูท้ ี่สนใจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและผล
ขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อมีผสู ้ นใจและเสนอราคา บริ ษทั จึงได้
พิจารณาจาหน่ ายตามราคาที่ เ สนอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการปิ ด
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กิจการและการชาระบัญชี ซึ่ งได้แก่ ค่าธรรมเนี ยม ค่าตรวจสอบบัญชี เป็ น
ต้น ดัง นั้ น การจ าหน่ า ยหุ ้ น ของบริ ษัท ย่ อ ยดัง กล่ า วในครั้ งนี้ จึ ง ไม่ มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
อัตราการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน
JE Solar ภายหลังการจาหน่ายหุน้
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

:

ไม่มี

:

นายชัยรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั GREEN

ขนาดของรายการ

:

เมื่อคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบียน

ตามที่บริ ษทั ฯ ได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 กรณี การปรับ
โครงสร้างการเข้าลงทุนใน JE Solar โดยบริ ษทั ได้รับโอนและเข้าถือหุ ้นทั้งหมดใน JE Solar ส่ งผลให้มีสถานะเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น ต่อมาในปี 2561 บริ ษทั ได้โอนสิ ทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่บริ ษทั ทา
ให้ JE Solar ไม่มีการดาเนินงานใด ๆ แล้วตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุ ้น
ของ JE Solar เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปิ ดกิจการและชาระบัญชีต่อไป อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว เป็ นการสิ้นสุดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีคดีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ที่อาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสู งเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด
และไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ไม่มีคดีที่มิ ไ ด้เ กิ ด จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ปกติของบริ ษทั อันเป็ นสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. คดีหมายเลขดาที่ ส.991/2559 (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน) ระหว่างบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) โจทก์ กับ
นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ จาเลย ข้อหาหรื อฐานผิดสัญญา คือ เรี ยกเงินประกันการศึกษาโครงการ มูลค่าความ
เสี ยหายโดยประมาณ 45,000,000 บาท (สี่ สิบห้าล้านบาท)
เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษัท กรี น รี ซอร์ ส เซส จ ากั ด (มหาชน) โจทก์ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลจั ง หวัด
ตลิ่งชัน เพื่อให้ นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ (จาเลย) คืนเงินประกันการศึกษาโครงการแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ฯ ได้วางเงินให้ไว้แก่ นางสาวชื่นจิตร จานวน 35,000,000 บาท ไว้เพื่อเป็ นประกัน ต่อมาหลังจาก
บริ ษทั ฯได้ศึกษาโครงการแล้วพบว่าไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนจึงได้บอกเลิกสัญญาและขอให้ นางสาวชื่นจิตรฯ คืนเงินประกัน
ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ แต่ นางสาวชื่นจิตรฯ ไม่คืนเงิน บริ ษทั ฯ จึงได้ฟ้องเป็ นคดีต่อศาล เพื่อขอคืนเงินประกันดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ได้มีคาพิพากษาแล้ว โดยพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ (บริ ษทั กรี น
รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)) เนื่องจากศาลพิจารณาว่า โจทก์ไม่มีเหตุเลิกสัญญา จึงไม่มีสิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาล
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โจทก์ (บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด(มหาชน)) ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ฟังคาพิพากษาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า โจทก์ไม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
นิติกรรมสัญญาระหว่างโจทก์กบั จาเลยยังมีผลผูกพันกันตามสัญญา
เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ยื่นขอขยายระยะเวลายื่น ฎี ก าครั้ งที่ 1 และเมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้
ดาเนิ นการขอยื่นขยายระยะเวลายื่นฎีกาครั้งที่ 2 ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้จดั ทาเอกสาร
แล้วเสร็ จ และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดาเนินการยืน่ ฎีกา พร้อมคาร้องขออนุญาตฎีกา
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีคาสั่งคาร้องและขออนุญาตฎี กาในศาลฎี กาตรวจสานวนประชุมปรึ กษา
แล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็ นปั ญหาสาคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249
จึงมีคาสัง่ อนุญาตให้โจทก์ฎีกาและรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดาเนิ นการให้จาเลยแก้ฎีกาเมื่อจาเลยแก้ฎีกา
ยืน่ คาแก้ฎีกาแล้ว หรื อเมื่อครบกาหนดแล้วจาเลยไม่ยนื่ คาแก้ฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวบรวมสานวน
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 จาเลยได้ยนื่ ขอขยายระยะเวลายืน่ คาแก้ฎีกาในวันที่ 14 พ.ย. 62 และศาลอนุญาตให้ขยายได้ถึง
วันที่ 18 ธ.ค.62 ยืน่ คาแถลงการณ์ปิดคดี โดยแนบเอกสารที่ไปคัดจาก สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 ธ .ค.2562 จาเลยได้ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคาแก้ฎีกาครั้งที่ 2 เข้ามาในสานวน และศาลอนุญาตให้
ขยายได้ถึงวันที่ 17 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 จาเลยได้ยนื่ ขอขยายระยะเวลายืน่ คาแก้ฎีกาครั้งที่ 3 เข้ามาในสานวน และศาลให้มาตามคาสัง่
ภายใน 3 วัน
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ศาลมีคาสัง่ ให้ขยายระยะเวลาให้แก้ฎีกาครั้งที่ 3 ได้ถึงวันที่ 14 ก.พ. 63
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 จาเลยได้ยนื่ คาแก้ฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 และอยูร่ ะหว่างทาสรุ ปสานวนคดี
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สถานะคดี ณ ปั จ จุ บั น คดี อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จารณาคดี ของศาลฎี ก า ศาลมี ค าสั่ง รั บฎี ก าของโจทก์ และสั่งให้
ส่งสาเนาให้จาเลยยืน่ คาแก้ฎีกา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จาเลยได้ยนื่ คาแก้ฎีกาเข้ามาในสานวนคดีแล้ว และศาลแพ่งตลิ่ง
ชันได้ส่งสานวนไปศาลฎีกาวินิจฉัยตามกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปและจะได้จดั ทาคาแถลงการณ์ปิดคดียนื่ ต่อศาลก่อน
2. คดีหมายเลขดาที่ พ1585/2559 ศาลจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ โจทก์ กับ บริ ษทั กรี น
รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) จาเลย ข้อหาหรื อฐานความผิด คือ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ฯ มูลค่าความ
เสี ยหาย จานวน 50,000,000 บาท
โดยนางสาวชื่ น จิ ต ร ชัช อานนท์ ได้ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) เป็ นคดี ห มายเลขด าที่
พ 1585/2559 (ศาลจังหวัดนนทบุรี) โดยเป็ นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจานวน 50,000,000 บาท ฐานผิด
สัญญา ทั้งนี้เป็ นผลสื บเนื่องมาจาก การที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งยกเลิกการซื้อโครงการดังกล่าวเนื่ องจากผลการประเมินความคุม้ ค่า
ของการลงทุนที่ บริ ษทั ฯ แจ้งนั้นไม่สุจริ ต ไม่สามารถใช้เป็ นเหตุในการยกเลิกสัญญาและเรี ยกคืนเงินประกันจานวน 35 ล้าน
บาทได้ แต่ บริ ษทั ฯ ต้องชาระค่าเสี ยโอกาสให้แก่ นางสาวชื่นจิตร ชัชอานนท์ เป็ นมูลค่า 50 ล้านบาท
สถานะคดี ณ ปั จ จุ บั น ศาลจ าหน่ า ยคดี ช่ัว คราวเพื่ อ รอผลการพิ จ ารณาของคดี ห มายเลขด าที่ ส.991/2559
(ศาลจังหวัดตลิ่งชัน)
3. คดีหมายเลขดาที่ พ 1933/2559 (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ระหว่าง บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) โจทก์
กับ บริ ษทั วี.พี.เค เรี ยลเอสเตรท จากัด จาเลย ข้อหาหรื อฐานความผิด คือ ผิดสัญญาโอนสิ ทธิเงินมัดจาที่ดิน โดย
มีทุนทรัพย์หรื อมูลค่าความเสี ยหายโดยประมาณ 50,341,249 บาท (ห้าสิ บล้านสามแสนสี่ หมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สี่ สิบเก้าบาทถ้วน)
คดี น้ ี สืบเนื่ องมาจากเมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2559 บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้ องคดี
ดังกล่าวข้างต้น ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อเรี ยกร้องให้ บริ ษทั วี.พี.เค เรี ยลเอสเตรท จากัด จาเลย ชาระเงิ นค่ามัดจาที่ดิน
จานวน 46,000,000 บาท (สี่ สิบหกล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ผิดสัญญา (ผิดสัญญาครบกาหนด
6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2558) ถึงวันฟ้องเป็ นเงินจานวน 4,341,249 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 50,341,249 บาท
ศาลได้ทาการสื บพยานโจทก์และพยานจาเลยแล้วเสร็ จ
สถานะคดี ณ ปัจจุบัน **คดีถึงที่สุด** บริ ษทั กรี นฯ (โจกท์) ศาลมีคาพิพากษาให้โจกท์ชนะคดีความ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างสื บทรัพย์เพื่อนาไปตั้งเรื่ องบังคับคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่ อบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการในประเทศไทยและดาเนินธุรกิจหลักในการ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

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

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107548000587

Home Page

:

http://www.greenresources.co.th

โทรศัพท์

:

0-2504-5235-39

โทรสาร

:

0-2504-5243

ทุนจดทะเบียน

:

818,024,729

บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

818,024,729

บาท

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
TSD Call center: 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-105-4661
โทรสาร : 02-026-3760
Website: http://www.karinaudit.co.th
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว

ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่
30 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติให้ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด ( มหาชน ) ดังนี้
1.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จานวน
175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่
นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จานวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
3.ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จานวน
199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคมและ
พฤศจิกายนของปี ปฏิทินตลอดอายุของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ นั้น
บริ ษทั ฯ กาหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559
และกาหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผา่ นมาปรากฏว่ามีผขู ้ อใช้สิทธิ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. GREEN-W2 (ครั้งสุ ดท้ ำย)
เมื่ อ วัน ที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มี ผู ้ถื อ หุ ้นแจ้ง ความประสงค์ขอใช้สิทธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจานวน
100,542,552 หุน้ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ มูลค่า
หุ ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.28826 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(โดยในกรณี มีเศษทศนิ ยมของหุ ้นจากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็ นจานวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อย
ยีส่ ิ 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 า วมา
ข้างต้นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 129,524,777 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท
ถ้วน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
2. GREEN-W3 (ครั้งสุ ดท้ ำย)
เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
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3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้
4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)
เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ในการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้
จานวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาท) ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วครั้งนี้รวมจานวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิ บห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิ บห้าบาทถ้วน)
5. GREEN-W4 (รอบที่ 4)
เมื่อวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้
6. GREEN-W4 (รอบที่ 5)
เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
7. GREEN-W4 (รอบที่ 6)
เมื่อวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561 มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
103,003,894 หุ ้น โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) บริ ษทั ฯ ได้รับเงิน
จากการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้า
สิ บสี่ บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
หมำยเหตุ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W2, GREEN-W3 สิ้ นสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต้ งั แต่
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ GREEN-W4 สิ้ นสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2651 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วน
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 93

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

7.2

ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 818,024,729 บาท
(หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) และมีทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 818,024,729 บาท (หุ ้นสามัญ 818,024,729
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) ณ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สุดสูง 12 รายแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GREEN

รำยชื่ อผู้ถือหุ้น
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
นายไต้ ชองอี
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายณัท มานะสมจิตร
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา
THE BANK OF NEW YORK
นายณัฐวุฒ์ ิ ล้อมสุข
ผู้ถือหุ้นรำยย่ อย
รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้น

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
105,070,000
12.844
74,032,261
9.050
70,029,724
8.561
62,199,500
7.604
60,673,400
7.417
35,062,100
4.286
19,183,628
2.345
16,338,000
1.997
14,250,330
1.742
12,265,100
1.499
12,178,600
1.489
10,029,400
1.226
326,712,686
39.939
818,024,729
100.00
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7.2.1

รำยละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2562
ลำดับที่
1

7.2.2

กลุ่มนำยพิสุทธิ์ วิริยะเมตตำกุล
ประกอบด้ วย
1. นายพิสุทธิ์
วิริยะเมตตากุล
2. นายพิชิต
วิริยะเมตตากุล
3. นายพิจิตต์
วิริยะเมตตากุล
4. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5. นางพิมพา
วิริยะเมตตากุล
6. นายณัฐกร
วิริยะเมตตากุล
7. นางสาวฐิติมา วิริยะเมตตากุล
8. นางสาวนิรมล วิริยะเมตตากุล

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
232,028,900
28.365

(ข้ อตกลงระหว่ ำงผู้ถือหุ้น) (Shareholder’s agreenment)
-

7.2.3

รำยชื่ อผู้ถือหุ้น

ไม่ มี

ข้ อมูลทัว่ ไปของนิตบิ ุคคลทีถ่ ือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป และบุคคลอ้ ำงอิงอื่น
7.2.3.1 นิตบิ ุคคลทีถ่ ือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
- ไม่มี
7.2.3.2 นำยทะเบียนหลักทรัพย์
- บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
TSD Call center: 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
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7.2.3.3 ผู้สอบบัญชี
- 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
Website: http://www.diaaudit.com/index.php
7.3

กำรออกหลักทรัพย์ อื่น

(1) ใบสาคัญแสดงสิ 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 ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 16
พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หน่ วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมจานวนไม่เกิ น
125,000,000 หน่วย และ (2) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั ฯ
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราหุ ้นสามัญที่ ได้รับจัดสรรจากการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ ้นต่อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ 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 ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและ
โอนเปลี่ยนมือได้

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 ือหุ ้นเดิม บริ ษทั ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราส่วน
2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่
เกิน 125,000,000 หน่วย

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 96

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

(2) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า รวม
จานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม :
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน

175,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.59 ของจานวนหุน้ สามัญทั้งหมด
และนักลงทุนที่มีจานวน 850,000,000 หุน้

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุ ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

:

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ ้น
(โดยราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ ย นแปลงในภายหลัง ตามเงื่ อนไขการ
ปรับสิ ทธิ)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วันกาหนดใช้สิทธิ) โดยกาหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณี ที่วนั ใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวัน
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็ นวันทาการสุดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ด ท้า ย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว

เมื่ อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
GREEN-W2 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 มีผใู ้ ช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริ ษทั จากัด จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 1,050,200 หน่วย
เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,050,200 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น
จาก 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 หน่วย เพื่อซื้อ
หุ ้ น สามัญ จ านวน 20,961,276 หุ ้ น ตามราคาใช้สิ ท ธิ 1.28826 บาทต่ อ สิ ท ธิ บริ ษ ัท จึ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ว เพิ่ ม ขึ้ น
20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จานวน 144,428,067 หน่วย
ดังนั้น การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ราคาการใช้สิทธิเดิม
อัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาการใช้สิทธิใหม่

GREEN

1.00 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.00 บาทต่อหุ ้น (คานวณได้ 0.776 บาท เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ใหม่ที่คานวณได้ต่ากว่าราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขดั กับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริ ษทั ไม่สามารถเสนอ
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อัตราการใช้สิทธิใหม่

ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ได้ ดังนั้นจึ งต้องใช้ราคาใช้สิทธิ เดิ มซึ่ ง
เท่ากับมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.28826 หุน้

ในวันที่ 31พฤษภาคม 2559 เป็ นกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W2 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุ นตามการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W2 สาหรั บการใช้สิทธิ ครั้ งที่ 6 (ครั้ งสุ ดท้าย) มี ผูใ้ ช้สิทธิ 390 ราย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์รวม 100,542,552 หน่วย เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญจานวน 129,524,777 หุน้ ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาท
ต่อสิ ทธิ บริ ษทั จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเพิ่มขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จานวน 43,885,515 หน่วย และบริ ษทั ฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3 (GREEN-W3)
จานวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ จะจัด สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 3 ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมจานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
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ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท กรี น รี ซอร์ สเซส
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 นการจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ออก
ใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมไม่เกิ น
250,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตาม :

250,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 29.41
ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
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และนั ก ลงทุ น ที่ มี ล ั ก ษณะเฉพาะเจาะจง ตามสั ด ส่ วนจ านวน
850,000,000 หุน้
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

:

หุ ้นละ 1.65 บาท (หนึ่ งบาทหกสิ บห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคา
ใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ) ซึ่ งเป็ นราคาที่มี ส่วนลดคิดเป็ นร้อย
ละ 9.0 จากราคาปิ ดถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ มี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ทา
การก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 12 มี นาคม 2556 ซึ่ งราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ ากับหุ ้นละ
1.81 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิ กายน (วันกาหนดใช้สิทธิ ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.โดย
ก าหนดใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกจะตรงกับ วัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2556 (วัน
กาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรก) และวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรงกับ
วันที่ 31พฤษภาคม 2559 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับ
วันที่ 6 มิถุนายน 2559ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อ นวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเป็ นวันทา
การสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยระยะเวลาแสดง
ความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวัน
ใช้สิทธิดงั กล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯให้แก่นกั ลงทุน
ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด จานวน 34,200,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้
ละ 1.65 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท คงเหลือหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนฯจานวน 465,800,000 หุน้ โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 3 (ACD –W3) ในอัตราส่ วน 2 หุ ้น สามัญที่ ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผูล้ งทุนจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุ ้น ให้กบั นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริ ณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนจานวน 232,900,000 หุน้
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ในระหว่างปี 2558 นางวาริ ณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิดงั กล่าวแต่อย่างไร จึงทาให้เหลือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ ของบริ ษทั รุ่ น ที่ 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ ้น แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษทั ฯ ออกหลักทรั พ ย์อื่ น เพิ่ ม การปรั บสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ 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 ้ าขอใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W3 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 17,100,000 หุน้ และบริ ษทั ฯ ได้ขอ
มติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อย
แล้ว
(3) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จานวน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 166,024,432 หน่วย บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)โดยจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering) และได้รั บ การจัดสรรในอัตราส่ ว น 2 หุ ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่ วย โดยบริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้ ในราคา
หุ ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง
18 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่ขยายอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วันทีจ่ ดั สรร

: 19 มิถุนายน 2558

รำคำใบสำคัญแสดงสิทธิ

: หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชำระเงินค่ ำจองซื้อหุ้นสำมัญ : บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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ตำมสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ :

1. วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวัน
ทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดื อนพฤศจิกายน (“วันกาหนดใช้
สิ ทธิ ”) โดยวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(“วันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่
18 มิถุนายน 2561 ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุด
ทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็ นวันทาการสุดท้ายของ
บริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว
กาหนดการที่ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้
ครั้งที่
วันใช้ สิทธิ
1 30 พฤศจิกายน 2558
2 31 พฤษภาคม 2559
3 30 พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่
วันใช้ สิทธิ
4
31 พฤษภาคม 2560
5
30 พฤศจิกายน 2560
6
18 มิถุนายน 2561

2. กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานง ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ฯ
เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา
5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ”) ในกรณี ที่วนั แจ้งความจานง ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทา
การของธนาคารพาณิ ชย์และ/หรื อนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิเป็ นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย”)
การแจ้งข่าวกาหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันทา
การก่ อนระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ แต่ละครั้ ง สาหรั บครั้ง
สุ ดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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21 วันก่อนวันครบกาหนดใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ายและตลาดหลักทรั พย์จะขึ้ น
เครื่ องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งสุดท้าย
ในวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท ได้มี ก ารจัด สรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ น ตามการใช้สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ
GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 มีผูใ้ ช้สิทธิ 2 คน จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ รวม 50,100 หน่ วย เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 50,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 สาหรั บการใช้สิทธิ ครั้ งที่ 2 และ 3 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ ช้สิทธิ และใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 และ 5 ปรากฎว่าไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREENW4 มีจานวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย
ในวัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามการใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
GREEN-W4 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผมู ้ าขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 103,003,894 หุน้ โดยมีอตั รา
การใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 103,003,894
บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นจานวน
รวมทั้งสิ้ น 103,003,894 บาท (หนึ่ งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ GREEN-W4 คงเหลือจานวน 96,176,131 หุ ้น บริ ษทั ฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดาเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
หมำยเหตุ
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7.4

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล

บริ ษทั มี นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้
นิ ติบุคคลและสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น
ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2550
โดยมีมติอนุ มตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 12,500,000 บาท และนับตั้งแต่ ปี 2551 -2562 บริ ษัทฯ มีนโยบำยงดกำรจ่ ำยเงินปั นผล เนื่ องจำกบริ ษัทยังมีผลกำรดำเนินงำน
ขำดทุนสะสม

นโยบำยในกำรจ่ ำยเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สาหรับบริ ษทั ย่อย กาหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ กรณี ปกติที่บริ ษทั ไม่มีความ
จาเป็ น ต้องใช้เงิ นเพื่อการลงทุนเพิ่มหรื อขยายธุ รกิ จ คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
จ่ายเงินปั นผลของ บริ ษทั ย่อยไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้วใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยอาจจะกาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็ นของบริ ษทั ย่อย โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
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8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 = การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวนทั้งหมด 4 ครั้ ง
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษทั
รำยชื่ อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

วันที่กรรมกำร
ลำออก
หรื อแต่ งตั้งใหม่

จำนวนครั้ง
ที่เข้ ำร่ วม
ประชุ ม

จำนวนกำรประชุ ม
ของคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ

4

4

คิดเป็ น
อัตรำส่ วนใน
กำรเข้ ำประชุ ม
(%)
100.00

4

4

100.00

4

4

100.00

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1

ประธานกรรมการบริ ษทั

แต่งตั้ง 27/04/61

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2

รองประธานกรรมการบริ ษทั /
(ประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานบริ ษทั รักษาการ/
(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
พ้นจากตาแหน่ง
27/04/61

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แต่งตั้ง 27/04/61

4

4

100.00

5.นางภวัญญา กฤตชาติ 5

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

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 27/04/61

4

4

100.00

แต่งตั้ง 15/5/61

4

4

100.00

แต่งตั้ง 24/03/60

4

4

100.00

แต่งตั้ง 27/04/61

4

4

100.00

1

1

100.00

3

3

100.00

3.นายประทีป อนันตโชติ 3

6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7
8.Mr.Yap Kim Yam8
9. Mr.Tai Chong Yih 9

กรรมการ

10. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 10

กรรมการ

แต่งตั้ง 26/06/59
ลาออก 26/04/62
แต่งตั้ง 26/04/62

หมำยเหตุ กรณี กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้, บางท่านอยูต่ ่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1
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การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิ ทธิ์
วิริ ย ะเมตตากุล เข้า ด ารงตาแหน่ งกรรมการแทน นายอภิ ช าติ ศิ ว โมกษ์ ที่ ล าออกจากตาแหน่ ง และแต่งตั้งให้
นายชัย สิ ท ธิ์ วิริ ย ะเมตตากุล ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท และ ประธานกรรมการบริ ห าร แทน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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2

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

3,4

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ แต่ งตั้ง นายพิ พ ัทธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ งกรรมการ และ
แต่ งตั้งนายแยพ คิ มแยม เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา
เข้าดารงตาแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์
เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติ แต่งตั้งนายแยพ คิ ม แยม
(Mr. Yap Kim Yam) เข้า ด ารงตาแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญ ญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

5

6,7

8

9,10
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การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติ ที่ประชุมโดยเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จานวน 3 ท่าน
1. นายแยพ คิม แยม
(กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
2. นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบกาหนดตาม
วาระ)
ทั้งนี้ นายไต้ ชอง อี กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมาก
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กำรถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมกำรบริษัท
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริษัท
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.Mr.Yap Kim Yam
9.Mr.Tai Chong Yih
10.นายสิ น เอกวิศาล
11.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานบริ ษทั รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2/02/2562
33,935,500
2,000,000
70,029,724
-

30/12/2562
35,062,100
2,500,000
76,644,324
-

กำรเปลีย่ นแปลง
1,126,600
500,000
6,614,600
-

ข้อมูลการปิ ดสมุดตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หมำยเหตุ

8.2 ผู้บริหำร
รายชื่ อผู้บริ หารข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารจานวน 5 ราย ดังนี ้
รำยชื่ อผู้บริหำร
1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 1
2.นางธนิดา อินทจักร์
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร
4.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
5.นางสุกญั ญา ขันกาเหนิด

ตำแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สานักเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานพัฒนาธุรกิจ

วันทีก่ รรมกำรลำออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60
แต่งตั้ง 01/07/60

หมำยเหตุ
1
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การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แทน นายประที ป อนันตโชติ ที่ รักษาการแทน
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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กำรถือครองหลักทรัพย์ ของผู้บริหำร
รำยชื่ อผู้บริหำร

ตำแหน่ ง

1.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.นางธนิดา อินทจักร์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3.นางภัทรยล วรรธนะสาร ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
4.นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษทั
5.นางสุกญั ญา ขันกาเหนิด ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสายงานพัฒนาธุรกิจ
คู่ ส มรส/บุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะ

ณ 2/02/2562
จำนวนหุ้น
2,000,000
-

ณ 30/12/2562
จำนวนหุ้น
2,500,000
-

กำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้น
500,000
-

-

-

-

4,552

4,552

-

1,462,562

1,462,562

บทบำทหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารโดยการมอบ
อานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะ เป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิ รายการที่ ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั (ตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด) ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรื อหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิไว้
1. ดาเนินการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้
2. ดาเนิ นการในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารทุกประการ
3. มีอานาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง แต่ถา้ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างตั้งแต่ตาแหน่งที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ าย/สานัก หรื อเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อทราบ
4. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
5. มีอานาจออกประกาศ ระเบียบ คาสัง่ หรื อบันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
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6. อนุ มตั ิ การว่าจ้างบุ คลากร และการแต่งตั้งที่ ปรึ กษาด้านต่างๆ (ซึ่ งมิ ใช่ พนักงานประจาของบริ ษทั ) ที่ จาเป็ นต่อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ของสานักงาน
ก.ล.ต.ด้วย
7. ดาเนิ นการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมบริ หารได้มอบหมาย ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริ ษทั
ทั้งนี้การดาเนินการอนุมตั ิรายการ ตามขอบเขต อานาจหน้าที่ดงั กล่าวต้องอยู่ ภายใต้อานาจอนุมตั ิวงเงินที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 4/2562)
วงเงินอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั
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แผนภำพโครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ นางสาวสรั ญ รั ต น์ สี สั น ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ว นั 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
11. เทคนิคการวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยัง่ ยืน
12. กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด สาหรับผูบ้ ริ หารและนักบัญชี
13. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) : 18/2018

8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังปรากฎตามรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมกำร
1.ประธานกรรมการ
2.ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
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ค่ ำตอบแทน
(บำท/คน/ไตรมำส)
ปี 2561
ปี 2562

ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำท/คน/ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562

30,000
30,000

18,000
15,000

30,000
30,000

18,000
15,000
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ค่ ำตอบแทน
(4 ครั้ง/ปี )
1.ประธานกรรมการ
2.กรรมการบริ หาร
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รวมจานวนกรรมการ

1 คน
4 คน
1 คน
3 คน
9 คน

รวมจำนวนค่ ำตอบแทนทั้งหมด

ค่ ำเบีย้ ประชุม
ประมำณกำร 10 ครั้ง/ปี

120,000
120,000
360,000
360,000
480,000
480,000
ปี 2560-2561

180,000
450,000
630,000

180,000
450,000
630,000
ปี 2562

2,227,472

1,110,000

ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี
หมายเหตุ : ค่ าตอบแทนดังกล่ าวไม่ รวมถึงค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัท ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารแล้ ว จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก
นอกจากนี้ ขอเสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริ หาร
ดังต่อไปนี้
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร

ปี 2561
ปี 2562
(เดิม)
(เสนอใหม่)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร (ไม่เกิน)
700,000 บาท/เดือน
700,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ กรรมการที่ ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หาร ซึ่ งได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารแล้ ว จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริ หารอีก
รำยละเอียดค่ ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562
รำยชื่ อกรรมกำร
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
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รำยชื่ อกรรมกำร
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.Mr.Yap Kim Yam
9. Mr.Tai Chong Yih
10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
รวม

ค่ ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1
180,000
180,000
45,000
135,000
732,000

ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ปี 2562
รำยชื่ อกรรมกำร
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
3.นายประทีป อนันตโชติ
4. นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤติชาติ
รวม

หมายเหตุ

ค่ ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1
1,800,000
1,800,000
1,700,000
1,200,000
6,500,000

รายละเอี ยดค่ าตอบแทนตามมติ ที่ ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562
(อนุมตั ิค่าตอบแทนไม่ เกิน 2,000,000 บาท ต่ อปี )
1

ในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคมส่วนของบริ ษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆ ให้กบั กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจานวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 9.64 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการได้รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ารับรอง และสามารถใช้บริ การต่างๆ ของบริ ษทั ได้ เช่น การเบิกค่าที่พกั ค่า
เดินทางเนื่ องจากไปปฎิบตั ิงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม เป็ นต้น โดยในปี บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการจานวน 1 ท่าน เป็ นจานวนทั้งสิ้น 0.31 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
- เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบใน
อัต ราส่ ว นร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อน โดยในปี 2562 บริ ษ ัทได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พสาหรั บ
ผูบ้ ริ หาร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท
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8.5 บุคลำกร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 53 คน โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จานวนทั้งสิ้ น 14,960,629.39
บาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลือค่าครองชี พ เงิ นโบนัสเงิ นช่วยเหลือพิเศษ เงิ นประกันสังคม
ค่าสัมมนาฝึ กอบรม ค่าประกันสุ ขภาพ ค่าเบี้ ยเลี้ยง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั รวม จานวน 3,377,385.09บาท
จำนวนพนักงำนและผลตอบแทน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

ปี 2562

พนักงำนปฏิบัตกิ ำร/
บริกำร (คน)

พนักงำนบริหำร
(คน)

พนักงำนในสำนักงำนใหญ่
(คน)

รวม
(คน)

บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จากัด 1
บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด
รวม

10
5
15

4
4

26
2
6
34

40
2
11
53

หมำยเหตุ

ค่ ำตอบแทน
พนักงำน
(ล้ ำนบำท)
14.96
0.95
2.43
18.34

บริ ษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จากัด ได้ดาเนินการจาหน่ายหุน้ ออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิ งหาคม 2562

1

*** ผูบ้ ริ หารในตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายของแต่ละสายงาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในสานักงานใหญ่
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายการปฏิ บัติ ต ามข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี (Code of Best Practices) ส าหรั บ ใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และเป็ นการเสริ มสร้างความโปร่ งใส ความมีประสิ ทธิภาพของ
ฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ขึ้นในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำร
1.1 บริ ษทั จัดให้มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยคานึ งถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
เท่าเทียมกัน
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ จะทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีการบริ หารงานอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และ ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.3 ดาเนิ นงานให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และ
เท่าเทียมกันต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
1.4 ควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการดาเนินธุรกิจ
1.5 ยึดถือ และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการคานึงถึงจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
1.6 กาหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตรสาหรั บ กรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ ของการเป็ น
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2. สิทธิ และควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณี ตอ้ งจัด
ประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูล
ประกอบการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกาหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสม และ
สะดวกในการที่ ผูถ้ ือหุ ้นจะเข้าร่ วมประชุม และจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุ กครั้ง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบผลการประชุมได้
3. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ ำงๆ
บริ ษทั จะดู แลให้มีความเท่ าเที ยมกันในสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยในทุ กกลุ่ ม ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสาคัญ
ของการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้จะสร้างความมัง่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริ ษทั มี
ฐานะการเงินที่มง่ั คง
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4. กำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ก าหนดให้ก รรมการอย่า งน้อ ยครึ่ งหนึ่ ง ของกรรมการทั้งหมดเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง จะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่ วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึ กษาต่างๆ
เข้าร่ วมประชุมด้วยตามกรณี ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายบริ ษทั
มหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด ตั้งแต่การส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และลง
ประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ตามข้อ บังคับ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ ที่ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถเดินทางเข้าร่ วมประชุมได้โดยสะดวก กาหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่
จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจาเป็ นต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ ประชุม และในการ
ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่ มีการประชุม และ
สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่อาจเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษทั จะจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบอานาจให้กับกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ดาเนินการแทนได้
5. ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริ ษทั และให้ผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอต่อกิ จการ และดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั
บริ ษทั อย่างเต็มที่
6. ควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่ งใสในการทางาน อีกทั้ง
จะนาข้อมูลที่จาเป็ นเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบ 56-1 อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้
ในการพิจารณาการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั จะกาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ส่ วนได้เสี ย ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย เพื่อความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ัท จัด ท าข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี เ กี่ ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม ซึ่ ง
แนวทางดังกล่าวจะสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบตั ิ ซึ่ งบริ ษทั เชื่อว่าการให้
ความสาคัญกับข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีเหล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่ งเสริ มความเชื่ อมัน่
ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
8. กำรถ่ วงดุลของกรรมกำรทีไ่ ม่ เป็ นกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการบริ หารจานวน 5 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รำยชื่ อกรรมกำร
1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

วันทีก่ รรมกำรลำออก
หรื อแต่งตั้งใหม่

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 27/04/61

3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
5.นางภวัญญา กฤตชาติ
6.นายสมควร มูสิกอินทร์
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
8.Mr.Yap Kim Yam

รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
(ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9.Mr.Tai Chong Yih1

กรรมการ

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 2

กรรมการ

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 24/03/60
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 26/06/59
ลาออก 26/04/62
แต่งตั้ง 26/04/62

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

หมำยเหตุ

GREEN

ตำแหน่ ง

1

Mr.Tai Chong Yih กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เนื่ องจากไม่ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
2
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการเนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 มีมติอนุมตั ิให้เข้าดารงตาแหน่ง แทน Mr.Tai Chong Yih เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
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ดัง นั้ น บริ ษัท มี ก รรมการอิ ส ระ และกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นผู ้บ ริ หารคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.44 ของคณะกรรมการ
โดยกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย
หมำยเหตุ กรรมการบริ หารที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง สมาชิกอื่นในคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั

9. กำรรวมหรื อแยกตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่เนื่ องจากทั้งสองท่านเป็ นตัวแทน
จากกลุ่ม ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ต้อง
กาหนดให้ตอ้ งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่ งถือว่ามีความเป็ น
อิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่ องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี
10. ค่ ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี บริ ษทั จะขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่ งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ ยเมื่ อเที ยบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และอยูใ่ นระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ โดยจะคานึ งถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจานวนค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามแบบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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11. กำรประชุมคณะกรรมกำร
ในปี 2562 บริ ษทั มีกรรมการจานวน 10 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษทั
วันที่กรรมกำร
ลำออก
หรื อแต่ งตั้งใหม่

จำนวนครั้ง
ที่เข้ ำร่ วม
ประชุ ม

จำนวนกำรประชุ ม
ของกรรมกำร
รำยบุคคล

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
(ประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานบริ ษทั รักษาการ/
(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 11/02/57
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 13/02/57
พ้นจากตาแหน่ง
27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61

4

4

คิดเป็ น
อัตรำส่ วนใน
กำรเข้ ำประชุ ม
(%)
100.00

4

4

100.00

4

4

100.00

4

4

100.00

กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 27/04/61

4

4

100.00

แต่งตั้ง 15/5/61

4

4

100.00

แต่งตั้ง 24/03/60

4

4

100.00

แต่งตั้ง 27/04/61

4

4

100.00

กรรมการ

แต่งตั้ง 26/06/59
พ้ น จากต าแหน่ ง
26/04/62

1

1

100.00

กรรมการ

แต่งตั้ง 26/04/62

3

3

100.00

รำยชื่ อกรรมกำร

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2
3.นายประทีป อนันตโชติ 3
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4
5.นางภวัญญา กฤตชาติ 5

6.นายสมควร มูสิกอินทร์ 6
7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7
8.Mr.Yap Kim Yam8
9.Mr.Tai Chong Yih

9

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 10

ตำแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

หมำยเหตุ กรณี กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้, บางท่านอยูต่ ่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1
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การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิ ทธิ์
วิริ ย ะเมตตากุล เข้า ด ารงตาแหน่ งกรรมการแทน นายอภิ ช าติ ศิ ว โมกษ์ ที่ ล าออกจากตาแหน่ ง และแต่งตั้งให้
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นายชัย สิ ท ธิ์ วิริ ย ะเมตตากุล ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท และ ประธานกรรมการบริ ห าร แทน
พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
2

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

3,4

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ แต่ งตั้ง นายพิ พ ัทธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

5

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ งกรรมการ และ
แต่ งตั้งนายแยพคิ มแยม เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

6,7

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา เข้า
ดารงตาแหน่ ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์
เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

8

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติ แต่งตั้งนายแยพ คิ ม แยม
(Mr. Yap Kim Yam) เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญ ญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

9,10

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติ ที่ประชุมโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จานวน 3 ท่าน
1. นายแยพ คิม แยม (กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
2. นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบกาหนดตาม
วาระ)
ทั้งนี้ นายไต้ ชอง อี กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมาก
บริ ษทั มีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่ งให้กรรมการทุ กคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลา
พิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
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พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยมี ก ารจัด เก็ บ ไว้อ ย่า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นสามารถ
ตรวจสอบได้
12. คณะอนุกรรมกำร
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 9/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มี
วาระการดารงตาแหน่ งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดซึ่ งไม่เกิ นคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบต้อง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยจานวน 3 ท่าน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อช่วยการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความคล่องตัวในการดาเนิ นการซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการจานวน 3 ท่าน
**อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้แก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการลงทุน และ
จากมติ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 29 มกราคม 2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยเพิ่ ม 1 คณะ คื อ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
13. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้
ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้าง
จากบริ ษทั ภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สาคัญ
อย่ า งสม่ า เสมอ และท าหน้า ที่ ป ระสานงาน และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเข้า สอบทานความมี
ประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย เพื่อให้มีความมัน่ ใจ
ว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3)
ทั้งนี้ อ้างถึ ง มาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิ บตั ิได้ในสภาวะที่ แตกต่างกันทั้งในเรื่ องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง
ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดาเนินงาน ซึ่งอาจกระทาโดยบุคคลภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ได้”
การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิ่มคุ ณค่า
และปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยการประเมินและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบและเป็ น
ระเบียบ
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริ การตรวจสอบภายในของแต่ละปี มีจานวน
ค่อนข้างสู ง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทาให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่ทาให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และเป็ นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู ้
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ความสามารถ ทัก ษะและทัศนคติ ของบุ คลากรให้เป็ นไปทางที่ ดีข้ ึ น เพื่ อ ให้บุค ลากรที่ ไ ด้รั บการพัฒนาแล้วนั้น
ปฏิบตั ิงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จึ งขอที่ ประชุมอนุ มตั ิให้แต่งตั้งนางสาวสุ ภาพร บัณฑิต ทาหน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายใน สังกัดฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน)
14. รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. ควำมสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น
บริ ษทั จึ งมีนโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้
ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผไู ้ ด้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ได้รับ
การยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริ ษทั ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งในการวางเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้อมูล และใน
อนาคตบริ ษทั จะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมารับผิดชอบร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการให้ขอ้ มูลที่สาคัญ
ของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่อขอข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-504-5235-39 ต่อ 511 หรื อที่ E-mail
address: sarunrat@greenresources.co.th

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่กาหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งสิ้ น 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม
2543 ทุกประการ
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9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
รำยชื่ อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล 1

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 7
8.Mr.Yap Kim Yam 8

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการ
บริ ษทั )
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากรั กษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9.Mr.Tai Chong Yih9

กรรมการ

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2

3.นายประทีป อนันตโชติ

3

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล 4
5.นางภวัญญา กฤตชาติ

5

6.นายสมควร มูสิกอินทร์

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
หมำยเหตุ
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10

กรรมการ

วันทีก่ รรมกำรลำออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/02/60
พ้นตาแหน่ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 15/05/61
แต่งตั้ง 24/03/60
แต่งตั้ง 27/04/61
แต่งตั้ง 26/06/59
ลาออก 26/04/62
แต่งตั้ง 26/04/62

1,8

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สนอให้
นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตาแหน่ง และ
แต่ ง ตั้ง ให้ นายชั ย สิ ท ธิ์ วิ ริ ยะเมตตากุ ล ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษัท และ ประธาน
กรรมการบริ หาร แทน พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน
2561 เป็ นต้นไป

2

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตารวจตรี
สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน
2561 เป็ นต้นไป

3,4

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป

5

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมรับทราบการลาออกจาก
ตาแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ ง
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กรรมการ และแต่ งตั้งนายแยพ คิ ม แยม เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ แทน
นางภวัญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
6,7

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2561 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นายวิ รั ต
จันทร์ ศิ ริ วฒ
ั นา เข้าด ารงต าแหน่ ง รั กษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่
27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ
แต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
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การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแยพ คิม แยม
(Mr. Yap Kim Yam) เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
ที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
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การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติ ที่ประชุมโดยเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จานวน 3 ท่าน
1.นายแยพ คิม แยม (กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
2. นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม)
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบกาหนด
ตามวาระ)
ทั้งนี้ นายไต้ ชอง อี กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมาก
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล คนใด
คนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับพลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี หรื อ นายประทีป อนันตโชติ หรื อนางภวัญญา กฤตชาติ รวมเป็ น
สองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั (อ้างถึงหนังสื อรับรองบริ ษทั ณ วันที่ 3 มกราคม 2563)
อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิ ศทางธุ รกิ จของบริ ษทั
ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษทั ให้ไปเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั
กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดาเนิ นงาน การบริ หารเงิ น การบริ หารความเสี่ ยงของกิ จการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ มี
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ประสิ ทธิ ผล โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นส าคัญ รวมทั้งกากับ และควบคุ มดู แลให้ฝ่ ายบริ หาร
ดาเนิ นการ ให้เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อ
พิจารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
(2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็ นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รายการที่มีนยั สาคัญควรรวมถึ ง รายการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริ ษทั รายการซื้ อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและ
อนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนด
นโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการบริ ษทั เป็ นต้น
(3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
(4) จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชีของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(5) กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนิ นธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุ มกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สาคัญหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุน
กับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
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(7) บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิ จการที่ บริ ษทั เข้าไปลงทุนกับบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ได้แก่
7.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ งได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการที่ได้รับมติที่เห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้เข้าเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ในบริ ษทั ย่อยนั้น
7.2 ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7.3 ติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การทารายการระหว่างกัน
และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
7.4 หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ย่อยทารายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยง มีการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน หรื อ ทา
รายการส าคัญอื่ นใดนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุ คคลอื่ นใดที่ ได้รั บมติ จากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกลไก
กากับดูแลเกี่ ยวกับรายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน รวมทั้งรายการที่ สาคัญซึ่ งบริ ษทั ฯ
กาหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะ และขนาด
เดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ต้องได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่กรณี
(8) พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย หรื อ
บริ ษทั ร่ วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแล
กิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษทั มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามที่กาหนดใน
ประกาศ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
(9) พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะอนุ กรรมการอื่ นตามความเหมาะสม เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ที่ ก าหนดนั้นต้องไม่ มี ล ักษณะเป็ นการมอบอ านาจที่ ท าให้
คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในกรณี ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลอื่นปฏิบตั ิการแทนคณะกรรมการในเรื่ อง
ใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
(10) คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
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อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่ จะ
ทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการธุ รกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อ
เป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(11) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงส่ วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(12) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้น
เนื่ องจากการเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อประชาชนทัว่ ไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ ควร
บอกให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะ
พิสูจน์ได้วา่ โดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่ ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่ หรื อในทางอื่ นใด ที่ มีหรื ออาจมี
ผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและ
ไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(14) กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงบุคคลที่เกี่ ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวมีหน้าที่ แจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว
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9.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
วันทีก่ รรมกำรลำออกหรื อ
ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ ง
แต่ งตั้งใหม่
ประธานกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง 27/04/61
1 นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล1

หมำยเหตุ

2

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2

แต่งตั้ง 27/04/61
ลาออก 26/04/61
แต่งตั้ง 27/02/60
พ้นตาแหน่ง 27/04/61

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล4

รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากประธานกรรมการบริ ษทั )
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3

นายประทีป อนันตโชติ 3

4
5

นางภวัญญา กฤตชาติ5

กรรมการบริ หาร

แต่งตั้ง 15/05/61

แต่งตั้ง 27/04/61

1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั และ ประธานกรรมการบริ หาร แทน พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
2
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตารวจตรี
สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษทั (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561
เป็ นต้นไป
3,4
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
5 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุมรับทราบการลาออกจาก
ตาแหน่ งกรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ ง
กรรมการ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มี มติ แต่ งตั้งให้
นางภวัญญา กฤตชาติ ตาแหน่ง กรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
ในช่วงปี 2562 คณะกรรมการบริ หารไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแต่ประการใด
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานใน
เรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติ ธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กลัน่ กรองและกาหนดนโยบาย แผนธุ รกิ จ งบประมาณ
โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั การกาหนดหลักเกณฑ์ ในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็ นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กาหนดอานาจ หน้าที่ กากับ ดูแล ประสานงาน และกาหนดหน้าที่ของคณะทางานพิเศษ
หรื อคณะบริ หารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุ มตั ิขอ้ เสนอต่าง ๆ ซึ่ งเสนอโดยคณะบริ หารงานหรื อคณะทางาน
พิเศษ
2. อนุมตั ิขอ้ เสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั
3. ศึ กษาความเป็ นไปสาหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิเข้าร่ วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้า
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
4. ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอานาจในการพิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุน
หรื อเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคล นิ ติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซื้อหุน้ แลกเปลี่ยนหุ ้น
กับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
5. กาหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงานและการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
ดาเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั
6. ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และกาหนดแนวนโยบายและอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะทางาน
พิเศษ
7. มี อานาจอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาหนดเงิ นเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิ การโบนัส บาเหน็ จ และ
ผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่ งอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั ซึ่ งมีตาแหน่ง
ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป รวมถึงผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเทียบเท่า หรื อคณะทางานพิเศษ
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานเฉพาะเรื่ อง
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลใด ๆ ให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร
หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลดัง กล่ า วมี อ านาจด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควรและมีอานาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนั้น ๆ ได้
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10. มี อ านาจแต่ งตั้งประธานที่ ปรึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ คณะที่ ปรึ ก ษาของคณะกรรมการบริ ห าร ได้ต ามความ
เหมาะสมและมีอานาจกาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
ประธานที่ปรึ กษาหรื อที่ปรึ กษา หรื อคณะที่ปรึ กษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กาหนด
ระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริ หารแต่งตั้งผูร้ ักษาการณ์
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นคราว ๆ ไป โดยผูร้ ักษาการณ์มีอานาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาอนุมตั ิให้อานาจต่าง ๆ ในการดาเนินกิจการบริ หารงานแก่ผบู ้ ริ หารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
14. มีอานาจอนุมตั ิและเบิกถอนเงินจากบัญชีท้ งั หมดของบริ ษทั และใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทุกแห่งที่
บริ ษทั มีอยู่ รวมทั้งการขอเปิ ดบัญชีต่าง ๆ และ/หรื อขอใช้สินเชื่อ ในรู ปแบบต่าง ๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
ทุกแห่ ง ตลอดจนนาหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันหนี้ ดงั กล่าวทั้งที่ตอ้ งจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนก็ตาม
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกาหนดอานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดาเนิ นการ
ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามข้อ 4.9 ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งการอนุ ม ัติ ร ายการในสถานะดัง กล่ า วจะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ กรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ตกเป็ นบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง
กรรมการบริ ห ารไม่ มี อานาจอนุ ม ัติ การอนุ ม ัติ ใ ห้เป็ นอ านาจของคณะกรรมการ หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น แล้ว แต่ กรณี โดยกรณี เช่ นนี้
กรรมการบริ หารผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเข้าร่ วมประชุม หรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นรายการปกติทวั่ ไปทางการค้าที่ มี
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารดาเนินการตามวรรคหนึ่ งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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9.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

ตำแหน่ ง

วันทีก่ รรมกำรลำออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61

1

นายสมควร มูสิกอินทร์ 1

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา 2

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 24/03/60

3

นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 24/03/61

3

หมำยเหตุ

1

2

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
กรรมการ นายสมควร มู สิ ก อิ น ทร์ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต
จันทร์ ศิริวฒั นา เข้าดารงตาแหน่ ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภัญญา กฤตชาติ ที่ ลาออกจาก
ต าแหน่ ง มี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ 27 เมษายน 2561 และ เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มี ม ติ แ ต่ งตั้ง
กรรมการ นายสมควร มู สิ ก อิ น ทร์ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้นไป

3

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2561 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง
นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ม.ค 2559 – ธ.ค. 2562)
อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย
(Internal Audit) ที่ มีความเหมาะสมและประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มา
หรื อจาหน่ายไปของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรื อการกระทาที่ตอ้ งรายงานมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีส่ิ งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ อมที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน และได้มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรรม
การบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกถอนต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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9.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
CHARTER)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
ชื่ อ-สกุล

1.

พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี 1

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 15/05/61

3.

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้ง 15/05/61

หมำยเหตุ

1

ตำแหน่ ง

วันทีก่ รรมกำรลำออกหรื อ
แต่ งตั้งใหม่

ลำดับ

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

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำรสรรหำ
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาชื่ อเสนอต่อ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิ จ ารณาการปรั บ อัต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนอื่ น ของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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2. กำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยฝ่ ายบริ ห าร และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จะต้อ งรายงานหรื อน าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9.2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

หมำยเหตุ

ชื่ อ-สกุล

ตำแหน่ ง

วันทีก่ รรมกำรลำออก
หรื อแต่งตั้งใหม่

1.

นายสมควร

มูสิกอินทร์ 1

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 15/05/61

2.

นายประทีป

อนันตโชติ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60

3.

นายวิรัต

จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

แต่งตั้ง 24/03/60

1

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

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 132

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. กากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการ
นาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและและการจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
7. ให้คาแนะนาและคาปรึ กษากับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/
หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง
กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อหน่ วยงาน และ/หรื อคณะทางานที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อ
นาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท รวมถึ ง ให้ ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
12. กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ ยงประสบความสาเร็ จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและ
คานึงถึงความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
13. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้าน
ความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนิ นงานเพื่อลดความเสี่ ยงต่อเนื่ อง
และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
14. รายงานการกากับผลประเมินความเสี่ ยง และการดาเนิ นงานเพื่อลดความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ย งที่
ส าคัญ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบเป็ นประจ า ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งส าคัญ ซึ่ ง กระทบต่ อ บริ ษ ัท อย่า งมี
นัยสาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
15. ให้ต้ งั คณะทางานได้ตามที่เห็นสมควร
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9.2.6 คณะกรรมกำรกำรลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
วันทีก่ รรมกำรลำออกหรื อ
ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
ตำแหน่ ง
แต่ งตั้งใหม่
1

นายพิพทั ธ์

วิริยะเมตตากุล 1

2

นายประทีป

3

นางภวัญญา

ประธานกรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

อนันตโชติ2

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 24/03/60

กฤตชาติ 3

กรรมการการลงทุน

แต่งตั้ง 15/05/61

หมำยเหตุ 1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้งนายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประที ป อนันตโชติ และ แต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ แทนนายอภิชาติ
ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรลงทุน
1. พิ จ ารณาก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ แผนการลงทุ น ให้ส อดคล้อ งหรื อ เป็ นไปตามกฎระเบี ย บ หลัก เกณฑ์
ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ ง และให้เ ป็ นไปตามกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด จัดทากรอบนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
- ขอบเขตประเภทสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั จะลงทุน
- จานวนวงเงินลงทุนที่ผบู ้ ริ หารแต่ละระดับสามารถอนุมตั ิให้ลงทุน
2. พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบตั ิการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
3. พิจารณาจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
4. กากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุน และนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และนาเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. การกากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใสและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดข้อจากัด ขอบเขตการลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนใน สิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
8. พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงผูท้ าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ (Custodian)
9. พิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
10. พิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ฯ
11. ดาเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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9.2.7 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER)
คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ
1.

นายสมควร มูสิกอินทร์ 1
นางภวัญญา กฤตชาติ
นายประทีป อนันตโชติ

2.
3.
หมำยเหตุ

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

วันทีก่ รรมกำรลำออก
หรื อแต่งตั้งใหม่
แต่งตั้ง 15/05/61

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

แต่งตั้ง 29/01/61
แต่งตั้ง 29/01/61

ชื่ อ-สกุล

ตำแหน่ ง

1

ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ง
ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายสมควร มูสิกอินทร์ ดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการที่ ดี แทน นายสิ น เอกวิศาล ที่ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่ อวันที่ 26
เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
1. ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
1. จัดทานโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่ เหมาะสมกับบริ ษทั ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ กากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
2. พิจารณาทบทวน และปรั บปรุ งนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกากับดูแล
กิ จการที่ ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3. กากับ ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกาหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จและข้อพึง
ปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
6. จัด ท ารายงานผลการประเมิ นการก ากับดู แลกิ จการที่ ดีประจาปี เพื่ อ รายงานคณะกรรมการ พร้ อ มทั้ง น าเสนอ
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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2. ด้ ำนกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. จัดทานโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ที่ เหมาะสมกับบริ ษทั และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่ าเสมอ
เพื่ อ ให้ น โยบายและแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น สอดคล้อ งกับ แนวทางปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3. กากับ ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกาหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และข้อพึงปฏิ บตั ิของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
6. จัดทารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประจาปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนาเสนอ
ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
7. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
8. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย
9.3 กำรสรรหำและแต่ งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) กรรมกำรอิสระ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี บริ ษทั มี
นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ ้นที่ อ อกใหม่ และข้อ บังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละห้าของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง
โดยรวมหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
5. กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ น
การบัญชี หรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สาหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
-

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และต้องมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่ อของผูท้ ี่จะเป็ นกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและทาการคัดเลือกแต่งตั้งตาม
ข้อบังคับบริ ษทั โดยใช้เสี ยงข้างมาก ซึ่งมีวธิ ีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู ง สุ ดตามล าดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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คณะกรรมกำรบริหำร

-

คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาจากกรรมการที่มีตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารที่มิใช่กรรมการ
บริ ษทั แต่มีความรู ้ความสามารถเพื่อร่ วมในการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ของกิจการ
ผู้บริหำร

-

กรรมการผูจ้ ดั การจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
 ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดาเนิ นการ
โดยฝ่ ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั กาหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิให้การเสนอชื่ อและใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนิ นเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริ ษทั ) และ
บริ ษ ัท ได้ก าหนดให้บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง นั้น ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท หากเป็ นการ
ดาเนิ นการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กาหนดระเบี ยบให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดู แ ลให้
บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะ
เดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึ งต้องกากับดู แลให้มีก ารจัดเก็บข้อมู ล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้ส ามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุ รกิ จที่ เกื้ อหนุ น และเอื้ อประโยชน์ต่อการทาธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อธุ รกิ จซึ่ งอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มีความถนัด และชานาญ โดยจะคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแลโดยส่ งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนในบริ ษทั
ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และหากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนิ นธุ รกิ จที่ กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะกาหนดวิธีการ
ควบคุมดูแล เช่น การกาหนดเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่ งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ
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ประโยชน์ จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมนับแต่วนั ที่มีการ
ควบคุ มจนถึ งวันที่ การควบคุมสิ้ นลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดในกลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่างจาก
นโยบายที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนั้นจะมีการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริ ษทั ใหญ่เพื่อการ
จัดทางบการเงิ นรวมผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมแม้ว่าการปั น
ส่วนดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม


การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
และกลไกอื่ นในการกากับดู แลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่ น การอนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นหรื อลดทุ น การเลิ กบริ ษทั ย่อย
เป็ นต้น

9.5 กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทางาน โดยสรุ ปนโยบายสาคัญ ดังนี้
1. บริ ษ ัท ได้ก าหนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานลงนามรั บ ทราบถึ งประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล
เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิ น หรื อข้อมูลอื่ นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั ที่ ทราบ
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล นั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิ บัติตามข้อก าหนดดัง กล่า วถื อเป็ นกระทาผิ ดวินัยของบริ ษทั หากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การ
ตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
9.6 ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ
ค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
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1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
-

ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม ........-........ บาท

-

สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
ส านัก งานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญ ชี สัง กัด ในรอบปี ที่ บัญชี ที่ผ่า นมามี จานวนเงิ นรวม
2,728,100 บาท

1.2 ค่าบริ การอื่น (Non –Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา ให้แก่
-

การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที่
ผ่านมามีจานวนเงินรวม 721,000 บาท

9.7 กำรปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี นเรื่ องอื่น ๆ
การเปิ ดเผยการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี
2562 มีรายละเอียด ดังนี้
9.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

8/8

-

-

-

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
-

-

กำรเข้ ำร่ วม
กำรประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
(AGM)
AGM = 1/1

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

8/8

-

-

-

2/2

-

AGM = 1/1

3.นายประทีป อนันตโชติ

8/8

-

1/1

2/2

-

-

AGM = 1/1

4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

8/8

-

-

2/2

-

-

AGM = 1/1

5.นางภวัญญา กฤตชาติ

8/8

-

-

2/2

2/2

-

AGM = 1/1

6.นายสมควร มูสิกอินทร์

-

4/4

1/1

-

-

-

AGM = 1/1

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

-

4/4

1/1

-

2/2

-

AGM = 1/1

8.นายแยพ คิม แยม

-

4/4

-

-

-

-

AGM = 1/1

9.นายไต้ ชอง อี

-

-

-

-

-

-

AGM = 1/1

10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

-

-

-

-

-

-

AGM = 1/1

รำยชื่ อกรรมกำร
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คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
บริหำร
ตรวจสอบ
เสี่ยง

คณะกรรมกำร
กำรลงทุน

คณะกรรมกำร
กำกับกิจกำรที่ดี
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบำยองค์ กรเรื่ องควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม” (Corporate Social Responsibility) เกิ ดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยจิตสานึ กจากภายในองค์กรเอง หรื อจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกเป็ นผูผ้ ลักดัน เป็ นเหตุให้องค์กรต่างๆ
จาเป็ นให้ความสนใจและกาหนดบทบาทของตนเองในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบต่อ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นองค์ป ระกอบ บริ ษ ัท ฯ ยัง ก าหนดนโยบายที่ เ รื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (CSR Policy)
โดยปลูกฝังและส่ งเสริ มให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้ าหมายในการทา CSR ของบริ ษทั ฯ คือ ธุรกิจ
และสังคม มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กนั
ในปี 2560 เป็ นต้น มาจนถึ ง ปั จ จุ บัน บริ ษ ัทได้ด าเนิ น การภายใต้ชื่อ โครงกำร CSR กับ ครอบครั ว กรี น
(GREEN) เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึกและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในการทากิ จกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาและดาเนิ นกิ จกรรมด้าน
CSR ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น CSR in process ดังนี้
1. เสริ มสร้างความรู ้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ดาเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ฯลฯ
2. สร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) ให้แก่ผบู ้ ริ หาร
พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กให้มีการปฏิบตั ิ CSR-in-process ในเนื้ องานจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร เป็ น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นทางานอย่างมีความรับผิดชอบ “อย่าทา CSR ให้
เป็ นงาน แต่ทางานให้มี CSR”
3. กาหนดนโยบายส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม เช่น จัดทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื่อความโปร่ งใส ทาธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย มีการ
แก้ไขปั ญหาหรื อผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ฯลฯ
4. สื่ อ สารกับ พนัก งานในองค์กรทุ ก ระดับ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อในการทางานร่ ว มกัน เช่ น สื่ อ สารถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้องมีการปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR-in-process) เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า/ผูบ้ ริ โภค สังคม ฯลฯ
5. ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิ บัติ CSR-In-Process ทุ กขั้นตอน มี การบู รณาการความ
ร่ วมมือทัว่ ทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่ วมคิด ร่ วมทา การทางานจะได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6. สร้างองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace) เป็ นแนวคิดหลักที่มุ่งการดาเนิ นงานกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก
คื อ “คนท างาน” Happy Workplace คื อ กระบวนการพัฒ นาคนในองค์ก รอย่ า งมี เ ป้ า หมายและให้
ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนาพา
องค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็ นหลัก) โดยใช้ความสุ ข
พื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการชี วิตให้มีความสุ ข อย่างยัง่ ยืน สร้าง
ทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดาเนิ นชี วิต การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น การรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
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ทางาน เป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ ครอบครัว องค์กร ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แล้วส่งต่องานที่ดีให้กบั ผูอ้ ื่น แค่น้ ี
ก็เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะทาให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน ยกตัวอย่าง เช่น ปี 2562 บริ ษทั ได้
จัดกิจกรรม (Happy Relax) ภายใต้ชื่อโครงการ ไม่รู้จกั ฉัน ไม่รู้จกั เธอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักกำรและเหตุผล
ในปั จจุบนั ชี วิตของคนทางาน คือ จะต้องตื่นเช้าเพื่อไปทางาน เมื่อเรามาถึง ที่ ทางานสิ่ งที่ เราให้ความสาคัญ
อันดับแรกไม่ใช่การยิม้ แย้มทักทายกัน แต่เป็ นการเร่ งรี บเพื่อให้เข้างานได้ทนั เวลาที่บริ ษทั กาหนด จนบางครั้งเราลืมและ
มองข้ามการทักทายกันไปบ้าง การแสดงออก เช่น ยิม้ ทักทาย ถามสารทุกข์สุขดิบ ไม่ค่อยได้ปฏิบตั ิต่อกันมากนัก ดังนั้น
เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานให้พนักงานสายงานต่าง ๆ ที่แทบจะไม่ค่อยได้ทางานร่ วมกัน ได้ทา
ความรู ้จกั และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน สานักเลขานุการบริ ษทั เล็งเห็นว่าการดูแลพนักงานให้ใช้ชีวิตในองค์กร
ได้อย่างราบรื่ นและมีความสุ ข ก็เป็ นอีกหน้าที่สาคัญของผูบ้ ริ หาร สิ่ งหนึ่ งที่จะทาให้พนักงานมีความสุ ขได้ก็คือ การที่
พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร จึงขอนาเสนอโครงการไม่รู้จกั ฉัน ไม่รู้จกั เธอ
โดยรู ปแบบของโครงการ เป็ นการจับฉลากคู่บดั ดี้ ดูแลซึ่ งกันและกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องงาน เรื่ องส่ วนตัว ฯลฯ
ไม่ใช่เพียงการให้ของขวัญ แต่เป็ นการให้คาปรึ กษา คาแนะนา การช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน รวมถึงชื่นชมกัน
และกัน ให้กาลังใจกันในการทางาน
ในระยะ 1 เดื อนแรก คู่บดั ดี้ ที่จบั ฉลากได้จะยังไม่เปิ ดเผยตัวตน คอยดูแลกันอยู่ห่าง ๆ โดยใช้วิธีของตนเอง
หลังจากเปิ ดตัวแล้วสามารถดูแลกันได้ต่อไปตามความเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานในองค์กร
2. เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กบั พนักงานโดยมีพนักงานในองค์กรเดียวกันดูแลซึ่งกันและกัน
3. เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสานึกและเผยแพร่ ภาพลักษณ์การดาเนินกิจกรรมด้าน CSR ของ บริ ษทั GREEN
3. เป้ำหมำยโครงกำร
เพื่อให้พนักงานแต่ละสายงาน ได้ดูแลซึ่งกันและกัน ส่งเสริ มความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน
องค์กร
4. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร พนักงานรู ้จกั ตัวตนของกันและกันมากขึ้น
2. เป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่ วมงานมากขึ้น
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10.2 เปิ ดเผยนโยบำยกำรต่ อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน (anti – corruption)
ด้วยความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อให้การดาเนิ นงานสามารถสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ จดั ทาขึ้น
เพื่อให้ทราบแนวทางที่ ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
ระเบียบ ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป
นโยบำยต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น
วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อส่งเสริ มบทบาท และการมีส่วนร่ วมของพนักงานเพื่อป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
3. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินธุรกิจร่ วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ขอบเขต (Scope):
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ
2. ภายนอก : ลูกค้าหรื อผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงาน ราชการ หน่วยงาน
เอกชน
คำนิยำม
คอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึ ง การติ ดสิ นบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้คามัน่
เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของ
เอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้
ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทาง
การค้า ให้กระทาได้
หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่ สนับสนุ น การ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มน่ั ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. ประธานบริ หารและคณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ส่งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างๆ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้าที่ สอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี ความรั ดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
4. หัวหน้างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงาน
กากับดูแล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบัตกิ ำรต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น
1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้
ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อบุ คคลที่ รับผิดชอบทราบผ่านช่ องทางต่างๆ ที่ กาหนดไว้ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
2. ผูท้ ี่กระทาคอร์รัปชัน่ และผูม้ ีส่วนรู ้เห็นหรื อเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั ตามกฎของบริ ษทั ฯ ที่กาหนด
ไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและมี มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่
4. บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ สื่ อสารและฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ แก่
พนักงานอย่างสม่าเสมอ
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่ องนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มำตรกำรกำรปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกับหุน้ ส่วนและบุคคลภายนอก) พนักงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ขณะที่กาลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้า หุ ้นส่ วนหรื อบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้ให้
เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)
1. พนัก งานต้อ งปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ประเพณี ป ฏิ บัติ ทางธุ รกิ จ และมารยาททางธุ ร กิ จขณะที่ ติ ดต่อกับ
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. พนักงานต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ ง เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ ้น ของขวัญหรื อสิ นบนอื่นใด
เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
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3. พนักงานอาจรับของกานัลที่ไม่ใช่เงินสดหรื อของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้
โดยได้รับความเห็ นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงเสี ยก่ อน ทั้งนี้ การรั บของกานัลเช่ นว่านั้นต้องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทางธุรกิจหรื อมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิ จของ
พนักงาน
4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อรับหรื อเรี ยกร้อง ให้บุคคลภายนอกที่มี
ความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริ การใดๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ
5. เมื่อพนักงานแนะนาบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ การดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อขั้นตอนการจัด
จ้างของบริ ษทั ฯ อีกทั้งต้องไม่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรื อ
บิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ ้น ของขวัญ
หรื อสิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
8. พนักงานที่ ละเมิ ดข้อกาหนดในวรรคก่ อนต้อ งถู กลงโทษตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้องของบริ ษทั ฯ และอาจถู ก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกานัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ) หรื อเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิตามประเพณี ปฏิบตั ิ
หรื อมารยาททางธุ รกิ จ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องของบริ ษทั ฯ ด้วยถ้าพนักงานไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่ องจากมีเหตุเร่ งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับ
ความเห็ นชอบจากผูบ้ ังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกานัลหรื อเลี้ ยงรั บรองแก่ บุคคลภายนอกที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่ งหน้าที่ ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อมี ความสัมพันธ์อนั มิ ชอบ ทาการ
คุกคามทางเพศ การเลือกปฏิ บตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิ บตั ิโดยอาศัยเชื้ อชาติ เพศ ความพิการหรื อ
ศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดาเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
11. ถ้า พนั ก งานมี ค าถามเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตและคอรั ป ชั่น แล้ว พนั ก งานพึ ง ต้อ งขอความเห็ น จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น
กำรแจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
1. เรื่ องที่รับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
1.1 การกระทาที่ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
1.2 การกระทาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั จนทา
ให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
1.3 การกระทาที่ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
1.4 การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั ที่ละเมิดนโยบายนี้
3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผูร้ ้องทุกข์จากภายใน)
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อหัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
(3) กล่องรับความคิดเห็น
(4) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (e-mail )
4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้ ้องทุกข์จากภายนอก)
(1) ตูร้ ับความคิดเห็น
(2) กล่องจดหมายอิเล็คโทรนิกส์
(3) เวปไซด์ www.greenresource.co.th
กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน และกำรรักษำควำมลับ
1. การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เนื่องจากการร้องเรี ยน และการให้ขอ้ มูล ที่กระทาไปโดยสุจริ ตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่ท้ งั บริ ษทั ฯ และพนักงาน
เป็ นส่ วนรวม ดังนั้น ผูย้ ื่นคาร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรี ยน และที่
เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องเรี ยน เมื่อได้กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อยุ่งยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการ
คุ ม้ ครองว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถื อเป็ นเหตุที่จะเลิ กจ้าง ลงโทษ หรื อดาเนิ นการใดที่ เกิ ดผลร้ ายต่อพนักงานดัง กล่ าว บริ ษทั ฯ
มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยจะให้ความคุม้ ครองแก่
ผูร้ ้องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น เป็ นความลับ และจะดาเนินการเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
2. การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ
พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิ ดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทาละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตวั ตนของตนเมื่อทาการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน
เมื่อพนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก ทาการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่ องพึงดาเนินมาตรการปกป้ องคุม้ ครองและป้ องกัน
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทาการสอบสวนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเพื่อป้ องกันพนักงานหรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าว
จากการกลัน่ แกล้งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
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กำรดำเนินกำรสื บสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริ หาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู ้
กลัน่ กรอง สื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง กรรมการบริ หาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้กระทาการ
คอร์รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหวาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ต
ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย
ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบี ยบของบริ ษทั ฯ คาตัดสิ นของ
คณะกรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) ถือเป็ นอันสิ้นสุด
กำรเผยแพร่ นโยบำยต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้พนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน
2. บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์
เว็ปไซต์บริ ษทั รายงานประจาปี เป็ นต้น
3. บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างสม่าเสมอ
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กันและให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในเรื่ องของ
องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสาร
ข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่ วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ
รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่ มีความเป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยังมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บตั ิได้ใน
สภาวะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่ องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร รวมทั้งวิธีดาเนินงาน ซึ่งอาจกระทาโดยบุคคลภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ได้”
การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ ง
การดาเนิ นงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพของงานบริ การตรวจสอบภายในของแต่ละปี มีจานวนค่อนข้างสู ง และ
การตรวจสอบที่ผา่ นมาทาให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่ทาให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู ้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้
เป็ นไปทางที่ดีข้ ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบตั ิงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จึงขอที่ประชุมอนุมตั ิให้แต่งตั้งนางสาวสุ ภาพร บัณฑิต ทาหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน สังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
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12. รำยกำรระหว่ ำงกัน
ในปี 2560 2561 และ 2562 และบริ ษทั มีการทารายการกับบุคคล หรื อกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทารายการกับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทารายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของ
รายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
บุคคลหรื อกิจกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ ง
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั จากัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
-

มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วันจด
ชาระบัญชี

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
ถึง วันจดชาระบัญชี

-

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

-

บริ ษทั ฯจดเลิกกิจการ เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2559

-

บริ ษทั ฯ จดชาระบัญชี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

บริ ษ ัท กรี น พลัส แอทเซส จ ากัด - มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึง 20
(ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด )
ธันวาคม 2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง 20
ธันวาคม 2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม
2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20
ธันวาคม 2561
- ถื อเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วน 99.99%ของทุ นจดทะเบี ยน
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- บริ ษท
ั จาหน่ ายหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวตามมติกรรมการบริ ษทั วันที่ 12 พฤศจิ กายน
2561
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปั จจุบนั
บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
- มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิถุนายน ปี 2560 ถึง
ปั จจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษท
ั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

- มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ พล.ต.ต.สหัสชัย อิ นทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน มี นาคม 2559 ถึ ง
ปั จจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย ไต้ ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปั จจุบนั
- มี กรรมการร่ วมกันคื อ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิ ถุนายน 2560 ถึ ง
ปั จจุบนั

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด
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-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

-

มีกรรมการร่ วมกันคื อ นายประที ป อนันตโชติ ตั้งแต่เดื อน พฤศจิ กายน 2560 ถึง
ปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน พฤศจิ กายน 2560
ถึงปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง
ปั จจุบนั

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน

-

บริ ษทั จาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวตามมติกรรมการบริ ษทั วันที่ 19 กันยายน 2561

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปั จจุบนั

-

มี กรรมการร่ วมกันคื อ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดื อน มิ ถุน ายน 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื่องจากอานาจบริ หารเป็ นของบริ ษทั

-

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือหุน้ 49% ของทุนจดทะเบียน

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นางภวัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปั จจุบนั

-

มีกรรมการร่ วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม 2561 ถึง
ปั จจุบนั

-

ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื่องจากอานาจบริ หารเป็ นของบริ ษทั

-

บริ ษทั ย่อยถือหุน้ 49% ของทุนจดทะเบียน

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 150

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด

ถือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด

บริ ษทั แอสโทเนอร์จี โซลาร์
(ไทยแลนด์) จากัด

ถือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

12.1 รำยกำรระหว่ ำงกันในปี 2562 และ 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ดังนี้
1. รำยกำรระหว่ ำงกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

4,500

2,392

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

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

240

234

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

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ร า ค า ทุ น บ ว ก
กาไรส่วนเพิ่ม

600

100

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
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2. รำยกำรระหว่ ำงกันกับ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

ร า ย ไ ด้ ,ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ,ที่ มี
สาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

1,288

-

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

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

1,361

2,021

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นรายการ
ค่ า บริ ก ารตามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลง
ทางการค้าปกติ และเป็ นราคาซึ่ งไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ที่ ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

18

323

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

GREEN

ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 152

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

3. รำยกำรระหว่ ำงกันกับ บริษัท เจ.อี โซล่ ำร์ ลพบุรี จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

-

600

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

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

-

1,740

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

4. รำยกำรระหว่ ำงกันกับ บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

861

2,204

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

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

840

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ มีความ
เหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นรายการตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
และเป็ นราคาซึ่ งไม่แตกต่างจากราคา
ที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
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5. รำยกำรระหว่ ำงกันกับ บริษัท เวนตุส โซลำร์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

7,829

2,486

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

- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิ่ม

240

60

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

6. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

2,708

-

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

GREEN

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
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7. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด กับ บริษัท เจ.อี โซล่ ำร์ ลพบุรี จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิม่

-

800

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

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ราคาตลาด

-

800

รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

8. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

10

-

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

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

10

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
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9. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด กับ บริษัท เวนตุส โซลำร์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

ราคาทุนบวกกาไร
ส่วนเพิม่

1,200

200

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

- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ราคาตลาด

1,200

200

รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

10. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

-

114

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

- ดอกเบี้ยจ่าย

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

-

114

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มี
ภาระผู ก พัน กั บ สถาบัน การเงิ น แต่
อย่างใด
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11. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

4,062

1,684

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 7
ต่อปี

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

12. รำยกำรระหว่ ำงบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด กับ บริษัท แอสโทเนอร์ จี โซลำร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
ลักษณะรำยกำร

นโยบำยรำคำ

มูลค่ ำของรำยกำร (พันบำท)
2562

2561

2,447

990

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

รายได้, ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ
- ดอกเบี้ยรับ

ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ต่อปี

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

12.2 มำตรกำรหรื อขั้นตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
การอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกันที่ ผ่านมาของบริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทา
รายการระหว่างกัน ดังนี้
1) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็ นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาเนิ นการได้ท้ งั นี้ โดยคานึ งถึงเหตุผล ความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกได้ และต้องดาเนินการ
ตามระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2) การทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสิ นค้าการให้บริ การ
การซื้อสิ นค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิได้
เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชาระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปในทานองเดียวกันกับที่บริ ษทั ทากับ
บุ คคลอื่ นหรื อตามสัญญาที่ ตกลงไว้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุ มครั้ งถัด ไป ในกรณี ที่
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็ นบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มี
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อานาจอนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณี เช่นนี้ กรรมการผูจ้ ดั การจะเข้าร่ วม
ประชุมหรื อลงมติในเรื่ องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสิ นค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อ
กรรมการผูจ้ ดั การได้ขออนุมตั ิเป็ นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่ องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
12.3 นโยบำยและแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันในอนำคต
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันที่ อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคตตามที่ ได้กล่าวข้างต้น โดยการ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุ คคลภายนอก หรื อให้ปฏิ บัติไปตามสัญญาที่ ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครั ด ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
ด้วย เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตอื่ นๆ นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเกี่ยวกับ
ความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบการเงิน
(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื่อนไข
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินมีดงั นี้
การแสดงมูลค่ าของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมียอดตามบัญชี
จานวนรวม 142.46 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่มีนัยสาคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีจานวนหลายยูนิตเป็ นโครงการที่คา้ งมา
นาน และมียอดขายค่อนข้างน้อยอาจส่ งผลให้การแสดงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะรับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่าต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่ สาคัญของฝ่ ายบริ หารในการวัดมูลค่า ซึ่ งดุลยพินิจที่
สาคัญของฝ่ ายบริ หารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรื อวิธีการส่ งเสริ มการขายที่ จะ
เกิ ดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิ ดการขายในอนาคต ซึ่ งข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริ หารใช้ในเรื่ องดังกล่าวจะส่ งผลต่อการแสดง
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า (ถ้ามี) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
โดยผูส้ อบบัญชี ได้ให้ความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับการแสดงมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายโดย
ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแผนการและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งนโยบายส่ งเสริ มการขายที่ จะ
ผลักดันการขายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ฝ่ายบริ หารได้คาดการณ์ไว้ พิจารณาและประเมินดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ าย
บริ หารเกี่ ยวกับราคาที่ คาดว่าจะขายในอนาคต ตรวจสอบราคาขายจริ งในอดี ตของโครงการดังกล่ าวแล้ว น ามา
เปรี ยบเทียบกับราคาขายในปั จจุบนั สอบทานรายงานการประเมินราคาสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและพิจารณา
ความรู ้ความสามารถของผูเ้ ชี่ยวชาญและความอิสระ เพื่อดูความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสมมติฐานและข้อมูลสาคัญที่ใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
การตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีเ้ งินประกันและเงินจ่ ายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจาโครงการและเงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน จานวน 81 ล้านบาทและบริ ษทั
ย่อยได้บนั ทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้นจานวน 19 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ นในงบการเงินรวม 100 ล้านบาท ซึ่ งการประมาณ
การค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตอ้ งอาศัย ข้อสมมติฐานหลายประการ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวสาหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหา
ในการจ่ายคืนเงิ นมัดจา การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญดังกล่าวมีนัยสาคัญ เนื่ องจาก เป็ นจานวนที่ มีนัยสาคัญ
ดังนั้นอาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ โดยผูส้ อบบัญชี ได้ประเมินและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการคานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ
และได้ประเมินข้อสมมติฐานและวิธีการที่บริ ษทั ฯใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยการ ทาความ
เข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ รวมถึงสอบทานความสม่ าเสมอของการใช้เกณฑ์
ดังกล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า วิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาค้างชาระและ
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การเคลื่อนไหวของลูกหนี้ การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ ที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่ามี การรับเงิ นที่ ชา้ กว่าปกติ สอบทานรายการ
การรับชาระหนี้ ภายหลังวันที่ในงบการเงิ น พิจารณาลูกหนี้ การค้าที่มีขอ้ โต้แย้งทางกฎหมายและผิดนัดในข้อตกลง
และสัญญาที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการส่ งจดหมายขอความเห็นจากทนายความที่ รับผิดชอบฟ้ องลูกหนี้ รายดังกล่าวและ
วิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะได้รับชาระคืนจากลูกหนี้
การซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้ซ้ือสิ นทรัพย์ที่เป็ นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าการลงทุนที่
จ่ายซื้ อจานวน 74.15 ล้านบาทโดยการซื้ อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวบริ ษทั ฯถือเป็ นการซื้ อกิจการเนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้ดาเนิ นกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ต่อพร้อมสิ ทธิ์ ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคาที่ มีกบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคโดยการรับโอนกิ จการดังกล่าวมีเงิ นจ่ายซื้ อที่ สูงกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้มา
จานวน 149,910.41 บาท บริ ษทั ฯได้แสดงเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์หลักของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ผบู ้ ริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจอย่างสมเหตุผลถึ งการซื้ อทรั พย์สินดังกล่าวว่ามี เนื้ อหาสาคัญว่าเป็ นการซื้ อทรั พย์สินหรื อซื้ อธุ รกิ จ และ
เรื่ องดังกล่าวมี สาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานในธุ รกิ จใหม่สาหรั บกลุ่มกิ จการ โดยผูส้ อบบัญชี ได้ให้ความเชื่ อมัน่
เกี่ยวกับความถูกต้องในการบันทึกบัญชีของซื้ อกิจการโดย ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เนื้ อหาสาคัญในการซื้อ
กิ จการและหลักการบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง ตรวจสอบหลักฐานสาคัญในการซื้ อทรั พย์สินการโอนสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
ประเมินดุลยพินิจสาคัญในการตัดสิ นใจลงทุนในธุ รกิ จพลังงาน ตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ได้มากับ
รายงานการประเมินราคาของผูป้ ระเมินอิสระ สอบทานรายงานการประเมินราคาสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เพื่อดูความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสมมติฐานและข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และตรวจสอบพื้นที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
 รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื่อนไข
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในงบการเงินมีดงั นี้

การซื้ อธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อสิ นทรัพย์ที่เป็ นโครงการพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจกลุ่มพลังงาน
จากกลุ่มกิจการหลายรายซึ่ งมีความแตกต่างจากธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์จากการ
ซื้ อกิจการดังกล่าวส่ งผลให้มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น จานวน 591.07 ล้านบาท ซึ่ งการบันทึก
บัญชี ซ้ื อ กิ จการดังกล่ า วมี ค วามแตกต่ า งจากเดิ มและมี ค วามซับซ้อ นในเรื่ องของสัญ ญาภาระผูกพัน และ
ข้อกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายบัญชี ที่แตกต่างกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องทาความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
และต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผลเกี่ยวกับการซื้ อทรัพย์สินดังกล่าวว่ามีเนื้ อหาสาคัญว่าเป็ นการซื้ อทรัพย์สิน
หรื อซื้ อธุ รกิ จและเรื่ องดังกล่าวมี สาระสาคัญต่ อการดาเนิ นงานในธุ รกิ จใหม่สาหรั บกลุ่มกิ จการทาให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องทาการประเมินหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา ผูต้ รวจสอบจึ งพิจารณาว่าการบันทึ ก
บัญชีเกี่ยวกับการซื้ อกิจการเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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การรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ร ายได้จากการจาหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จานวน 40.57
ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนอย่างเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อธุ รกิจพลังงานตามที่กล่าวในวรรคก่อน
โดยการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเป็ นไปตามเงื อนไขและสัญญาที่ ทากับคู่สัญญาหลายราย ซึ่ งมีลกั ษณะที่ มีความ
ซับซ้อนและมีเงื่ อนไขข้อผูกพันหลายอย่าง ผูส้ อบบัญชี มีขอ้ คิ ดเห็นว่าผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการ ต้องใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาถึงการรับรู ้รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง
รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- แสดงความเห็นแบบไม่ มเี งื่อนไข
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
รำยกำร
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
- กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ลูกหนี้ จากการขายเงินมัดจา
ลูกหนี้ เ งินมัดจาและเงินประกันโครงการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากจากสถานบันการเงินทีม่ ีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีนิตบิ คุ คลรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์
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หน่ วย : พันบาท
ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

213,059.00

437,256.00

31.91
0.00
0.00
0.00
1.85
0.00
0.00
0.00
31.72
0.00
65.48

33,390.00

0.00
5.00

75,540.00
120,613.00
21.00

11.31
18.06
0.00

932.00
230,496.00
667,752.00

0.14
34.52
100.00

12,375.00

211,822.00

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

53,556.00

230,755.00

4.74
0.00
0.00
0.22
5.61
0.00
0.00
0.00
9.85
0.00
20.41

1,711.00
32,085.00
74,905.00
110,684.00
643,896.00
35,732.00
186.00
831.00
900,030.00
1,130,785.00

0.15
2.84
6.62
9.79
56.94
3.16
0.02
0.07
79.59
100.00

2,455.00
63,418.00

111,326.00

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

9,299.00

174,253.00

0.86
0.00
0.00
0.86
4.87
0.00
0.00
0.00
9.54
0.00
16.14

8,040.00
46,939.00
93,852.00
121,840.00
599,340.00
34,480.00
122.00
832.00
905,445.00
1,079,698.00

0.74
4.35
8.69
11.28
55.51
3.19
0.01
0.08
83.86
100.00

9,313.00
52,627.00

103,014.00
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หน่วย : พันบาท
รำยกำร
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้ สินทีค่ รบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

GREEN

ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

12,657.00
328.00

170.00
3,493.00

0.00
1.90
0.05
0.00

14,485.00
346.00

153.00

72,796.00

47,041.00

3.43
0.00
0.18
0.00
0.00
4.36

0.00

210.00
9,000.00
187,548.00

0.02
0.80
16.59

339.00
0.00
182,103.00

0.03
0.00
16.87

0.22
0.30
2.79

1,538.00
198,296.00
271,092.00

0.14
17.54
23.97

1,141.00
183,583.00
230,624.00

0.11
17.00
21.36

555.00

0.08

1,149,760.00
715,021.00
624,226.00

818,025.00
818,025.00
624,226.00

107.08
93.48
0.00
9,834.00
1.47
(699,985.00) (104.83)

9,834.00
(702,784.00)

72.34
55.20
0.00
0.87
(62.15)

0.00
97.21
100.00

110,392.00
859,693.00
1,130,785.00

9.76
76.03
100.00

649,096.00
667,749.00

7,905.00

0.00
0.73
0.00
0.01
0.00

37,022.00
0.00
1,961.00
0.00

16,648.00

16,053.00
40,300.00
1,580.00
32.00

0.00
1.28
0.00
0.03
0.00

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

1.42
3.56
0.14
0.00
0.00
6.44

0.03
0.52
0.00
0.00
2.49

1,450.00
2,005.00
18,653.00

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

818,025.00
818,025.00
624,226.00
9,834.00
(698,662.00)
(1,738.00)
97,389.00
849,074.00
1,079,698.00

75.76
57.81
0.00
0.91
(64.71)
(0.16)
9.02
78.64
100.00

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 163

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน่ วย : พันบาท
รำยกำร
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ เช่าและบริ การ
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับหนี้ สงสัยจะสูญ
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รวมต้ นทุนขำย
ต้นทุนการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุน(โอนกลับ) จากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์
หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นหักดอกเบีย้ จ่ำยและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นหักภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กำไร(ขำดทุน) สำหรั บปี
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีก่ าหนดไว้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
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ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

39,907.00
4,670.00
1,422.00
45,999.00
3,954.00
3,104.00

75.22
8.80
2.68
86.70
7.45
5.85

82,286.00
8,731.00
40,566.00
131,583.00
3,601.00
5,585.00
2,119.00
19,000.00

50.83
5.39
25.06
81.28
2.22
3.45
1.31
11.74

53,057.00

100.00

161,888.00

100.00

34,588.00
4,970.00
422.00
39,980.00
5,175.00
38,295.00
11,176.00
2,475.00

65.19
9.37
0.80
75.35
9.75
72.18
21.06
4.66

62,058.00
9,669.00
19,086.00
90,813.00
16,500.00
25,464.00
11,519.00
1,305.00

38.33
5.97
11.79
56.10
10.19
15.73
7.12
0.81

(5,275.00)
19,371.00
71,217.00

(9.94)
36.51
284.93

609.00
8,805.00
64,202.00

1.15
16.60
163.78

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ
11,628.00
14,595.00
89,381.00
115,604.00
5,020.00
4,321.00
0.00
140.00
4,854.00
129,939.00

8.95
11.23
68.79
88.97
3.86
3.33
0.00
0.11
3.74
100.00

8,754.00
10,054.00
40,834.00
59,642.00
3,089.00
33,231.00
9,801.00

5.41
6.21
25.22
36.84
1.91
20.53
6.05
0.00

46,121.00

0.00
0.00
102.17

(58,140.00) (109.58)
54.00
0.10
111,251.00 385.03
(58,194.00) (285.03)
0.00
(58,194.00) (109.68)

6,873.00 12.95
4,825.00
9.09
159,840.00 293.51
2,048.00 (193.51)
(791.00) (1.49)
1,257.00
2.37

24,176.00 45.57
11,678.00 22.01
117,441.00 235.08
12,498.00 (135.08)
(64.00) (0.12)
12,434.00 23.44

1,681.00
3.17
(56,513.00) (106.51)

0.00
2.37

0.00
23.44

1,257.00

12,434.00
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หน่ วย : พันบาท

รำยกำร
กำรแบ่งกำไร(ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อย

ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
ร้ อ ยละ

(56,512.00)
(1.00)
(56,513.00)

(2,581.00)
3,838.00
1,257.00

4,013.00
8,421.00
12,434.00

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)

(0.079)

(0.003)

0.005

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)

(0.074)

(0.003)

0.005
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หน่ วย : พันบาท
รำยกำร
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน-อื่น (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้ สิน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ และหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วย(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
การปรับปรุ งด้วย(กาไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งอื่นด้วยรายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด - ตัดจาหน่ ายสินทรัพย์
การปรับปรุ งอื่นด้วยรายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด - ตัดจาหน่ ายหนี้ สิน
การปรับปรุ งด้วยรายการค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยรายการดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดทีเ่ กิดจากการลงทุนหรื อการกูย้ มื
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงานกรณี เกษียณอายุ
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
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ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
(58,194.00)
54.00
(22,677.00)
33,572.00

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน

(3,283.00)
(2,689.00)
6,406.00
2,475.00
0.00
19,372.00
(5,275.00)

2,048.00
4,825.00
(53,571.00)
61,308.00
2,214.00
3,870.00
141.00
24,955.00
1,305.00
0.00
(19,578.00)
(878.00)

2,273.00
(924.00)
875.00

(2,019.00)
134.00
(2,054.00)
447.00

12,498.00
11,678.00
4,137.00
8,737.00
(6,521.00)
(6,266.00)
0.00
36,789.00
(4,854.00)
478.00
(140.00)
0.00
(559.00)
0.00
0.00
0.00
0.00

(3,954.00)
0.00
(31,742.00)

(3,905.00)
0.00
19,242.00

0.00
(819.00)
55,158.00

(54.00)

(6,865.00)

(873.00)
(141.00)
(32,810.00)

(1,189.00)
(359.00)
10,829.00

(11,678.00)
908.00
(455.00)
(767.00)
43,166.00
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หน่ วย : พันบาท

รำยกำร
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีจ่ า่ ยไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ ของกิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลอื่นหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลอื่น
หรื อบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้าประกัน
เงินสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
เงินสดทีผ่ เู้ ช่ าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ า
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิ ก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2560
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน

ปี 2561
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน

ปี 2562
ตรวจสอบแล้ ว
จำนวน
100.00
(23,162.00)
(10,000.00)
(18,947.00)

0.00
9.00
(1,874.00)
0.00
4,140.00
100,250.00
(74,154.00)
28,371.00

(65,725.00)
(1,710.00)
0.00
(426,079.00)
(36,128.00)
3,905.00
0.00
0.00
(525,737.00)

0.00
0.00
935.00
(1,332.00)
(290.00)
0.00
0.00
(52,696.00)

(4,772.00)
(312.00)
0.00
(5,084.00)
(9,523.00)
222,581.00
0.00
213,058.00

281,650.00
(28,749.00)
(328.00)
103,004.00
355,577.00
(159,331.00)
213,059.00
(171.00)
53,557.00

85,000.00
(118,776.00)
(952.00)
0.00
(34,728.00)
(44,258.00)
53,557.00
0.00
9,299.00
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

ปี 2560
26.26
13.54
4.82
75.68
0.14
0.12
2,446.61
2.22
164.58
2,357.71

ปี 2561
3.17
1.64
3.36
108.53
0.21
0.56
649.41
5.64
64.74
693.19

ปี 2562
3.70
1.51
1.81
201.77
0.18
0.56
655.86
4.60
79.35
778.29

11.34%
-109.68%
-8.34%

25.18%
0.78%
-0.37%

43.07%
9.57%
0.53%

-8.29%
0.08

0.76%
0.18

2.19%
0.12

0.03
-1076.67

0.36
1.42

0.31
2.07

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILTY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
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14. การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ) ชื่อเดิม
บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเล่น
อิเลคทรอนิคส์ เช่น เครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิคส์ โต๊ะพูล และโต๊ะฟุตบอล เป็ นต้น ซึ่งมียอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิ จโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิ ง รวมทั้งกระแสทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปี 2555
บริ ษทั จึ งได้เริ่ มมีการปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิ จโดยมีการลงทุนในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มี
โครงการ คอนโดมิเนี ยม ในจังหวัดมหาสารคาม ชื่อ ร็ อคเซี ย คอนโด จานวน 4 อาคาร เริ่ มโอนให้แก่ลูกค้าที่สนใจตั้งแต่ปี 2559
แต่เนื่องจากที่ผา่ นมามีความล่าช้าในการจาหน่ายทาให้บริ ษทั ปรับเปลี่ยนอาคารบางส่วนเป็ นให้เช่า เนื่องจากทาเลที่ต้ งั โครงการ
ใกล้กับ สถาบัน การศึ ก ษาซึ่ ง ได้รั บการตอบรั บจากลู ก ค้า เป็ นอย่า งดี ภายหลัง จากเปิ ดให้บ ริ ก ารตั้ง แต่เ ดื อ นเมษายน 2560
ปั จจุบนั มีลูกค้าเช่าอยูม่ ากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนห้องเช่า
บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ประกอบกิ จการ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุน เครื่ องเล่นอิเลคทรอนิคส์ ซึ่ งเป็ นธุรกิจของบริ ษทั แต่เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทา
ธุรกิจของบริ ษทั ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าว ปั จจุบนั ได้จดเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 และจดชาระบัญชีวนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ในปี 2555 บริ ษทั มีการจัดตั้งบริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด ชื่อเดิม บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด (บริ ษทั ย่อย) ประกอบ
กิ จ การรั บ จ้า งจัด งานทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ จัด คอนเสิ ร์ ต และจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาด แต่ เ นื่ อ งจากการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท สภาพเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ท างการเมื อ งในขณะนั้น ท าให้ผ ล
ประกอบการของบริ ษทั ย่อยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และ ปี 2561 บริ ษทั ได้จาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ผทู ้ ี่
สนใจแล้วตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 11/2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ในปี 2558 บริ ษทั มีการจัดตั้ง บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ประกอบกิ จการเกี่ ยวกับพลังงานไฟฟ้า และพลังงาน
ทดแทน ซึ่งอยูร่ ะหว่างการศึกษาและวางแผนการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2559 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
คอนโดมิ เนี ยม ชื่ อ โครงการ ออริ จินส์ บางมด – พระราม 2 ปั จจุ บนั โครงการแล้วเสร็ จและอยู่ระหว่างการโอนให้แก่ผูซ้ ้ื อ
ซึ่งมียอดโอนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 313 ห้อง จาก ทั้งหมด 371 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 84.37 ของจานวนห้องทั้งหมด
ในปี 2560 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุ รี จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
โดยทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นเวลา 25 ปี ( สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2581 )
ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด และเริ่ มรับรายได้จากการจาหน่าย
ไฟฟ้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปี นี้ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าลงทุนในหุน้
ของบริ ษทั ที่ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจานวน 2 แห่ ง โดยในเดือน มีนาคม ได้ลงทุนในหุน้ บริ ษทั เอส เค
วัน เพาเวอร์ จากัด (“SK1”) ซึ่ งดาเนิ นกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์
ในจังหวัดสระแก้ว และในเดื อน กันยายน ได้ เข้าลงทุน ในบริ ษทั เวนตุส โซล่าร์ จากัด (“VT”) ซึ่ งดาเนิ นกิ จการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครราชสี มา
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จากัด (“JE”) ให้แก่บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั มีผลให้ JE หมดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
(“SK1”)ร้อยละ 19.60 ของทุนจดทะเบียน มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ถือหุน้ ใน SK1 รวมเป็ นร้อยละ 49
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14.1.1 รายได้
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2562 และ 2561 จานวน 53.06 และ 439.71 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 386.65 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 87.93 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยแหล่งรายได้สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ รายได้
จากการขาย รายได้จากการบริ การ และรายได้อื่น ดังนี้
รายการ

ปี 2560
จานวน
ร้ อยละ

ปี 2561
จานวน
ร้ อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ

รายได้จากการขาย
- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
- พลังงานไฟฟ้า
รายได้จากการบริ การ
-รายได้จากการให้เช่าห้องพักรายเดือน
-รายได้จากการบริ การอื่น

รายการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

39.91
1.42

75.22
2.68

82.29
40.57

50.83
25.06

11.63
89.38

8.95
68.79

4.67

8.80

8.73

5.39

8.93
5.67

6.87
4.36

ปี 2560
จานวน
ร้ อยละ
7.06
439.70

13.30
100.00

ปี 2561
จานวน
ร้ อยละ
30.30
161.89

18.72
100.00

ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ
14.33
129.94

11.03
100.00

หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น รายได้บริ การอื่น รายได้ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
การกลับรายการหนี้สูญโอนกลับ เป็ นต้น
รายได้ จากการขาย แบ่งเป็ น
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขาย อสังหาริ มทรัพย์ จานวน 39.91ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 387.62 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จานวน 427.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90.66 ของรายได้ปีก่อน เนื่องจากลูกค้า
ส่วนใหญ่ไม่ผา่ นการพิจารณาจากสถาบันการเงินทาให้มียอดโอนกรรมสิ ทธิ์ลดลง
ในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้อสังหาริ มทรัพย์ จานวน 82.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 42.38 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จานวน 39.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.19 ของรายได้ปีก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ่งมีรายได้จากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์สูงขึ้นเนื่องจากการปรับกลยุทธในการจาหน่ายโครงการ
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 11.63 ล้านบาท ลดลงจานวน 70.66 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 82.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.87 ก่อน เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ผา่ นการพิจารณา
จากสถาบันการเงินทาให้มียอดโอนกรรมสิ ทธิ์ลดลง
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รายได้ จากการจาหน่ ายไฟฟ้ า
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคโดย
บริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้จากการการจาหน่ายไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในงบกาไรขาดทุน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน เป็ นจานวน
1.42 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ าจานวน 40.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 39.14 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีรายได้จานวน 1.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,756.34 ของรายได้ปีก่อน เนื่ องจากในปี ก่อนบริ ษทั เพิม่
เริ่ มมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานช่วงปลายปี และในปี นี้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจานวนสองแห่งโดยมีการรับรู ้รายได้รวมในช่วงเดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ตามลาดับ
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 89.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 48.82 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้จานวน 40.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 220.36 ของรายได้ปีก่อน เนื่ องจากปี นี้ บริ ษทั มีการรับรู ้
รายได้ตลอดทั้งปี รวมถึงปั จจัยอื่นซึ่ งมีผลให้การผลิตดีข้ ึนได้แก่ การบารุ งรักษา และสภาพอากาศซึ่ งมีส่วนทาให้การผลิตไฟฟ้า
ได้กาลังการผลิตที่สูงขึ้นจากปี ก่อน
รายได้ จากการบริ การ
ในปี 2560 รายได้จากการบริ การ มีจานวนทั้งสิ้น 4.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการนา
อาคารบางส่วนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์มาให้ลูกค้าเช่าเป็ นรายเดือน โดยเริ่ มให้ลูกค้าเช่าอยูต่ ้ งั แต่เดือน เมษายน 2560
ในปี 2561 รายได้จากการบริ การ มีจานวนทั้งสิ้ น 8.73 ล้านบาทสู งขึ้นกว่าปี ก่อนจานวน 4.06 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
ก่อนมีรายได้จานวน 4.67 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 86.94 ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากการนาอาคารโครงการใน จ. มหาสารคาม มา
ปรับปรุ งเป็ นอาคารให้เช่าโดยปั จจุบนั มีลูกค้าเช่าอยูม่ ากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนห้องเช่าที่เปิ ดให้บริ การ
ในปี 2562 รายได้จากการบริ การ มีจานวนทั้งสิ้น 14.60 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าปี ก่อนจานวน 5.87 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
ก่อนมีรายได้จานวน 8.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.24 โดยเป็ นรายได้จากการให้เช่าห้องพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ หารงาน
เป็ นต้น
รายได้ อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ได้แก่ รายได้บริ การอื่ น รายได้ดอกเบี้ ยรั บ กาไรจากการจาหน่ ายทรั พย์สิน กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และการกลับรายการหนี้สูญโอนกลับ เป็ นต้น
ในปี 2560 บริ ษทั มี รายได้อื่นซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ ยรั บ ส่ วนต่างเนื่ องจากการยกเลิ กสัญญา และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงินจานวน 3.95 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้อื่นซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน การโอนกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุน และกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุ นจานวน 19 ล้านบาท กาไรจากการขายเงิ น ลงทุ นในบริ ษทั ย่อย จานวน 2.12 ล้านบาท และดอกเบี้ ยรั บจานวน 3.61
ล้านบาท
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ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้อื่นซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน การโอนกลับรายการด้อยค่าเงิ น
ลงทุน และการโอนกลับรายการหนี้ สงสัยจะสู ญ เป็ นต้น โดยในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุนจานวน 4.85 ล้านบาท การโอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 0.14 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจานวน 5.02 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
รายการ
ต้นทุนจากการขาย
รายได้จากการขาย
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

ปี 2560
34.59
39.91
86.67

ปี 2561
62.06
82.29
75.42

ปี 2562
8.75
11.63
75.24

ต้นทุนขายของบริ ษทั ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปี 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 34.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ของรายได้จากการขาย ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน ในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุ นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย จานวน 5.28 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายในการจาหน่ายห้องชุดเป็ นการนาห้องชุดบางส่วน
ให้ลูกค้าเช่า
ปี 2561 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 62.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.42 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการปรับแผนการขายและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโครงการ
ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 8.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.24 ของรายได้จากการขาย ซึ่ ง ลดลงเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน และในปี 2561 เนื่ อจากสภาวะเศรษฐกิจทาให้ลูกค้าชะลอการซื้ อ และลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ผ่านการ
พิจารณาจากสถาบันการเงิน
ต้ นทุนขายกระแสไฟฟ้ า
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ต้นทุนจากการขาย
0.42
19.09
40.83
รายได้จากการขาย
1.42
40.57
89.38
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
29.58
47.05
45.68
ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าแรงทางตรง ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปี 2560 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้ าจานวน 0.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.58 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งเป็ นค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 0.32 ล้านบาท
ปี 2561 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจานวน 19.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.05 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม-บารุ งรักษา ค่าสาธาณู ปโภค ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
เงินสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
ปี 2562 บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจานวน 40.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 45.68 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม-บารุ งรักษา ค่าสาธาณู ปโภค ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
เงินสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
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ต้ นทุนค่ าเช่ าและบริการ
รายการ
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
รายได้จากการบริ การ
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการบริ การ (ร้อยละ)

ปี 2560
4.97
4.67
106.42

ปี 2561
9.67
8.73
110.77

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
10.05
14.59
68.88

ปี 2560 บริ ษทั มี ตน้ ทุ น ค่าเช่ าและบริ การจานวน 4.97 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 106.42 ของรายได้จากการบริ ก าร
ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่งหนึ่ งของบริ ษทั เช่น ค่าเสื่ อม
ราคา ค่าจ้าง ค่าบริ การ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น
ปี 2561 บริ ษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การจานวน 9.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 110.77 ของรายได้จากการเช่าและ
บริ การ ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าพื้นที่บางส่ วนของสานักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรี เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้าง ค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น
ปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การจานวน 10.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68.88 ของรายได้จากการเช่าและบริ การ
ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การห้องพักรายเดือนของโครงการแห่งหนึ่ งของบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
ในการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ บ างส่ ว นของส านัก งานใหญ่ แ ละโครงการโรงไฟฟ้ า ลพบุ รี เช่ น ค่ า เสื่ อ มราคา ค่ า จ้า ง ค่ า บริ ก าร
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายจากการขายและบริ หาร
รวมรายได้
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

ปี 2560
5.18
60.19
11.18
76.55
53.06
144.27

ปี 2561
16.50
41.01
11.52
69.03
161.89
42.64

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
3.09
45.07
9.64
57.80
129.94
44.48

ในปี 2562 2561 และ 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 57.80 ล้านบาท 69.03 ล้านบาท และ
จานวน 76.55 ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เช่น ค่าจัดการด้านการตลาด ค่า
นายหน้า ค่าโฆษณาส่ งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายในการโอน เป็ นต้นโดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นและลดลงตาม
ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร ต้นทุนทางการเงิ น
ขาดทุ น จากการด้อยค่า เงิ นลงทุ น ขาดทุ น จากเงิ นจ่ า ยล่ วงหน้า หนี้ สงสัย จะสู ญ ขาดทุ น จากการลดมูล ค่า ต้นทุ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ และค่าบริ หารงานอื่น ๆ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งได้ดงั นี้

(หน่วย : ล้านบาท)
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร
ค่าบริ หารงานอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สงสัยจะสูญ 1
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ 2
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 3
รวม
หมายเหตุ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

17.34
11.18
20.96
0.05
19.37
(5.28)
2.48
66.10

20.70
11.58
13.51
4.83
0.00
0.61
1.30
52.53

19.64
9.64
13.75
11.68
0.00
0.00
0.00
54.71

ในปี 2560 บริ ษัทย่ อยตั้งหนีส้ งสัยจะสูญเงินมัดจาค่ าหุ้นในบริ ษัทแห่ งหนึ่งซึ่ งบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้ลงทุนจานวน
19 ล้ านบาท ซึ่ งอยู่ในระหว่ างการทวงถาม ส่ วนที่เหลือเป็ นการปรั บรายการลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่ นของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ในปี 2561 บริ ษัทย่ อยได้ กลับรายการหนีส้ งสั ยจะสู ญจานวน 19 ล้ านบาทเนื่ องจาก
กรรมการบริ ษัทมีความเห็นให้ ลงทุนในบริ ษัทดังกล่ าวเนื่ องจากมีความคื บหน้ าในการได้ รับโอนสั ญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าจากคู่สัญญาเดิมซึ่ งทาสัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1

ใน ปี 2560 บริ ษัทกลับรายการด้ อยค่ าต้ นทุนโครงการอสั งหาริ มทรั พย์ จานวน 5.28 ล้ านบาท เนื่ องจากการ
เปลี่ยนนโยบายจากการขายเป็ นการให้ เช่ า ปี 2561 บริ ษัทได้ บันทึ กขาดทุนจากการลดมูลค่ าของโครงการ
ร็ อคเซีย จ.มหาสารคามเพิ่มจานวน 0.61 ล้ านบาท
2

ในปี 2561 และ 2560 บริ ษัทได้ บันทึ กค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงิ นลงทุนในบริ ษัท ออร่ า ดรี ม จากัดบางส่ วน
เนื่ องจากปั จจุบันบริ ษัทดังกล่ าวยังมีผลขาดทุนการดาเนิ นงาน และในปี 2562 บริ ษัทมีการกลับรายการด้ อย
ค่ าเงินลงทุนจานวน 4.58 ล้ านบาท เนื่องจากการวัดมูลค่ ากิจการโดยผู้ประเมินอิสระ

3

(หน่วย : ล้านบาท)

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการ
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ ้น (บาท)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)

ปี 2560
(56.51)
(0.079)
(109.68)
(8.34)
(8.29)

ปี 2561
(2.58)
(0.003)
0.78
(0.37)
0.76

ปี 2562
4.01
0.005
9.57
0.53
2.19

ปี 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 56.51 ล้านบาท จานวน 2.58 ล้านบาท และ กาไรสุ ทธิจานวน
4.01 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็ นการขาดทุนที่ลดลงตามลาดับ
ปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ลดลง 49.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.78 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ได้มี
นโยบายในการนาอาคารชุดบางส่ วนเปิ ดให้ลูกค้าเช่า และมีการปรับปรุ งกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนเนื่องจากเกิดรายได้อย่าง
ต่อเนื่ อง และในช่วงปลายปี 2560 บริ ษทั ได้เริ่ มลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด ทาให้
เกิ ดรายได้อีกทางหนึ่ ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่ลดลงจากปี ก่อนโดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 75.10 และ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงร้อยละ 55.36 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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ในปี 2561 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ลดลง 53.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 95.43 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากระหว่าง
ปี บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในธุรกิจพลังงานจานวน 10 เมกกะวัตต์ และบริ ษทั ย่อยอีกแห่งมีรายได้จากการโอนห้องชุด
เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงจากปี ก่อนโดยค่าใช้จ่ายบริ หารลดลงร้อยละ 25.33 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจานวน 6.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 255.43 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากรายได้
ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจให้เช่าและบริ การ โดยรายได้ในธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 120.33 และรายได้
ในธุรกิจบริ การเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.16 เทื่อเทียบกับปี ก่อน
ในปี 2557 บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั จากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมีการดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการบริ การและ
พัฒนาระบบโปรแกรมที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องเล่นสันทนาการนั้นได้มีการหยุดการประกอบกิ จการเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
แผนการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากที่ผ่านมาบริ ษทั ฯมีกลุ่มลูกค้าเดียวกับลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยให้บริ การเกี่ยวกับการ
ดูแล ซ่อมแซม และพัฒนาระบบโปรแกรมของเครื่ องเล่นสันทนาการที่บริ ษทั ฯจาหน่ายนั้น ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการวางแผนในการ
ดาเนินธุรกิจใหม่ โดยฝ่ ายบริ หารกาลังพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ส่ วนบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งคือ บริ ษทั กรี น พลัส แอทเซส จากัด (ชื่ อเดิ ม บริ ษทั บูสท์พลัส จากัด) เดิ มประกอบกิ จการ
รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด แต่จากสภาวะเศรษฐกิ จ การ
แข่งขันของตลาด และสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ที่ ผ่านมาทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ไม่สามารถดาเนิ นงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ และในปี 2561 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งนี้แก่บุคคลซึ่ งไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการในเดือน ธันวาคม
ในปี 2558 บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจานวน
1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาทถ้วน) จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบี ยน 50,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว จานวน 20,000,000 บาท เพื่อขยายการเติบโตในสายธุ รกิ จพลังงาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารมีความเห็ นว่า ธุ รกิ จพลังงาน
ทดแทนเป็ นธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เช่น SOLAR, พลังงานลม, พลังงานน้ า เป็ นต้น ซึ่ งคาดการณ์วา่ ในอนาคตน้ ามัน
กาลังจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มากขึ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการศึกษาและวางแผนการดาเนินงาน
จากข้อมูลข้างต้นในปี 2557 และ 2558 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นระหว่างการวางแผนการดาเนิ นงาน
และการลงทุน ซึ่ งบริ ษทั ฯได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างไตรมาสสุดท้ายบริ ษทั ฯได้เริ่ มมีการรับรู ้
รายได้จากการดาเนินงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และยังคงมีแผนการลงทุนในบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในปี 2559 เพื่อให้
เกิดการรับรู ้รายได้จากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (Orin Property Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียน 150,000,000
บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาท) โดยซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในราคา 160 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2559 โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้มีการดาเนินธุรกิจในสายงานพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ชื่อ โครงการ คอนโดออริ จินท์ บางมด
พระราม 2 ซึ่ งได้มีการเปิ ดให้ลูกค้าที่ สนใจจองโครงการตั้งแต่ปี 2557 และเริ่ มโอนให้แก่ลูกค้าในปี 2559 โดยเริ่ มโอนให้แก่
ลูกค้าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ปั จจุบนั มีการโอนห้องให้แก่ลูกค้าแล้วประมาณร้อยละ 73.85 ของจานวนห้องทั้งหมดซึ่ งคาดว่า
จะสามารถจาหน่ายห้องทั้งหมดได้ภายในปี 2561
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ระหว่างปี 2559 บริ ษทั เมดดาลิ สท์ วิชั่น จากัด ได้จดเลิ กบริ ษทั กับกรมธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่
27 ธันวาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการดาเนิ นงานในธุ รกิ จของบริ ษทั อีกต่อไป นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีผลการ
ดาเนิ นงานขาดทุนอย่างต่อเนื่ องนับตั้งแต่เริ่ มประกอบกิ จการผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึ งมีมติให้เลิกกิ จการ ปั จจุบันจดชาระบัญชี
เรียบร้ อยแล้ วตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ระหว่างปี 2560 บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด โดยซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ ้นราย
เดิมในราคา 14.50 ล้านบาท โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบธุรกิจจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ โดยเป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเป็ นเวลา 25 ปี (สิ้ นสุ ดสัญญาปี 2581) โดยบริ ษทั เริ่ มบริ หารงานในบริ ษทั
ดังกล่าวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน
ระหว่างปี 2561 บริ ษทั เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จากัดซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั 2 แห่ง ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตรวม 10 เมกกะวัตต์ โดยลงทุนซื้ อหุน้ สามัญในบริ ษทั เอสเค
วัน เพาเวอร์ จากัด เป็ นจานวน 30.40 ล้านบาท เป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 294,000 หุ ้น (ร้อยละ 29.40 ของทุนจด
ทะเบียน) และลงทุนซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด เป็ นจานวน 61.75 ล้านบาท เป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าว
จานวน 367,497 หุน้ (ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน)
ระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตรวม 10 เมกกะวัตต์ โดยลงทุนซื้ อหุ ้นในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ เป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ดังกล่าวจานวน 196,000 หุน้ (ร้อยละ 19.60) ของทุนจดทะเบียนจากบริ ษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
สินทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 1,079.70 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2561 ซึ่ งมีจานวน
1,130.78 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์รวมปี 2562 แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 174 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.14 ของสิ นทรัพย์
รวม และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น 905.44 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.86 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2561
ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 230.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.41 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 900.03 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 79.59 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ลดลงจานวน 51.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.52 ของสิ นทรัพย์
รวมปี ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เกิดจากค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี จานวน 36.78 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 1,130.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่ งมีจานวน
667.75 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์รวมปี 2561 แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 230.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.41 ของสิ นทรัพย์
รวม และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น 900.03 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 79.59 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2560
ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 437.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.48 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 230.50 ล้านบาท
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.52 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม สิ น ทรั พ ย์ร วมของบริ ษทั เพิ่ม ขึ้ น จานวน 463.03 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 69.34
ของสิ นทรัพย์รวมปี ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ เนื่ องจากระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
จานวน 2 แห่ ง ซึ่ งประกอบธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 580
ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 667.75 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2559 ซึ่ งมีจานวน
734.40 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์รวมปี 2560 แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 437.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.48 ของสิ นทรัพย์
รวม และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น 230.50 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.52 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2559
ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 653.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.01 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80.72 ล้านบาท คิด
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เป็ นร้อยละ 10.99 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ลดลงจานวน 66.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.08 ของสิ นทรัพย์
รวมปี ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เนื่ องจากระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อ
ขายหุน้ จานวน 19 ล้านบาท และบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนจานวน 20.01 ล้านบาทส่งผลให้ทรัพย์สินรวมมีมูลค่าลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว เป็ นเงินลงทุนซึ่งบริ ษทั นาไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ ตราสาร
เงินฝากประจา เป็ นต้นโดยบริ ษทั ได้มีการลงทุนประเภทเงินลงทุนชัว่ คราวดังนี้
ในปี 2562 บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราว
ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราว
ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2562 มีจานวน 9.90 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิ จการอื่นทั้งจานวน โดยลดลงจาก
ปี 2561 ซึ่ งมีลูกหนี้ การค้าจานวน 17.69 เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นทั้งจานวน เป็ นจานวน 7.79 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้ จาก
การจาหน่ายไฟฟ้าจานวน 6.19 ล้านบาท และลูกค้าจากการขายและบริ การอื่น จานวน 3.71 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับชาระ
ค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2561 มีจานวน 17.39 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นทั้งจานวน โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ซึ่ งมีลูกหนี้ การค้าจานวน 3.03 เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการทั้งจานวน เป็ นจานวน 14.36 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้ จากการ
จาหน่ายไฟฟ้าจานวน 15.25 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั
ที่เป็ นคู่สญ
ั ญา
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2560 มีจานวน 3.03 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นทั้งจานวน โดยเพิ่มขึ้นจากปี
2559 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าจานวน 2.39 เป็ นลูกหนี้การค้ากิจการทั้งจานวน เป็ นจานวน 0.64 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริ ษทั
ได้ลงทุ นในธุ รกิ จพลังงานซึ่ งเป็ นธุ รกิ จประเภทซื้ อขายและมี การรั บชาระเงิ นภายหลังจากการส่ งมอบสิ นค้า ซึ่ งลูกค้าเป็ น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความน่าเชื่อถือจึงเชื่อได้วา่ จะปราศจากความเสี่ ยงในการค้างชาระหรื อเป็ นหนี้สูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการอื่น เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนีก้ ารค้ า
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
3.03
9.04
17.39
36.77
7.79
19.63
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
30.49
90.96
29.91
63.23
31.88
80.36
รวม
33.52
100.00
47.30
100.00
39.67
100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(30.49)
(29.91)
(29.77)
รวม
3.03
17.39
9.90
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ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนีก้ ารค้ า
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
0.18
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวม
0.18
100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
0.18
การพิจารณาตั้งสารองค่ าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั มีนโยบายในการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บหนี้
และตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารเห็นว่าอาจเกิดความไม่แน่นอน
ในการเรี ยกชาระหนี้ ผูบ้ ริ หารจะมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวนเท่ากับมูลค่าลูกหนี้คงค้างทันที
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตัดหนี้สูญ บริ ษทั จะต้องติดตาม
ทวงถามให้ชาระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และยังไม่ได้รับชาระหนี้ โดยปรากฏว่า
1) ลูกหนี้ ถึงแก่ความตาย เป็ นคนสาบสู ญ หรื อมีหลักฐานว่าสาบสู ญไปและไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชาระหนี้ ได้ หรื อ
2) ลูกหนี้ เลิ กกิ จการและมี หนี้ ของเจ้าหนี้ รายอื่ นที่ มีบุริมสิ ทธิ เหนื อทรั พ ย์สินทั้งหมดของลู กหนี้ ก่อนเป็ นจ านวน
มากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจตัดจาหน่ายหนี้สูญจากการดาเนิ นการโดยฟ้องร้องลูกหนี้ ในคดีแพ่งหรื อคดี
ล้มละลาย และศาลได้มีคาสัง่ รับคาฟ้องนั้นแล้ว
ปี 2562 บริ ษทั ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม แต่มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 0.14 ล้าน
บาทของหนี้สินซึ่งได้รับโอนจากบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งบริ ษทั เคยถือหุ ้นและจาหน่ายให้แก่บุคคลอื่นในปี 2561 เนื่องจากขาดสภาพ
คล่องและไม่ได้ดาเนินงาน
ปี 2561 บริ ษทั ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่ม แต่มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจานวน 41 .11
ล้านบาทของเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวขาดสภาพคล่องและไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
เป็ นเวลานาน บริ ษทั จึงได้มีการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ และในบริ ษทั ย่อย
ได้มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินมัดจาจานวน 19 ล้านบาทเนื่องจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั แห่งหนึ่ง
ปี 2560 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 30.49 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 มีค่าเผื่อหนี้ จานวน 43.86
ล้านบาทลดลง ร้อยละ 30.48 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิดจากระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการตัดรายการลูกหนี้เนื่องจากสิ้นสุดคดีความ
ปี 2559 บริ ษทั มี การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 43.86 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 มี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
จานวน 44.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิดจากระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้า
ปี 2558 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 44 ล้านลดลงจากปี 2557 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 55.63
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.90 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิดจากระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศราย
หนึ่ งตามคาสั่งศาลซึ่ งบริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้าดังกล่าวในปี 2555 ทาให้ค่าเผื่อหนี้ ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีมูลค่าลดลง
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เงินประกันเพือ่ ศึกษาโครงการ
ในปี 2562 บริ ษทั ไม่มีการจ่ายเงินประกันเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มเติม
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้พิจารณาโอนกลับรายการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินประกันการศึกษาโครงการเนื่องจากกรรม
กรรมการบริ ษทั มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2561 ให้บริ ษทั ย่อยเข้าลงทุนในบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินประกันการศึกษา
โครงการตั้งแต่ปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินมัดจาค่าหุน้ เพื่อศึกษาโครงการพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ต่อมาได้มีการยกเลิกการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จึงพิจารณาบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจาทั้งหมด
เนื่องจากอยูใ่ นขั้นตอนการเรี ยกชาระเงินคืนจากผูข้ าย
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย เป็ นมูลค่าการพัฒนาโครงการ ร็ อคเซี ย จ.มหาสารคาม และ โครงการ ออริ จินส์
บางมด พระราม 2โดยแสดงมูลค่าคงเหลือของต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ส่วนที่ยงั ไม่ได้โอนให้แก่ลูกค้า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 102.59 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 ที่ มี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท างบัญ ชี จ านวน 111.33 ล้า นบาท ลดลง 8.74 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.85 ของต้น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายในปี ก่ อน สาเหตุหลักเกิ ดบริ ษทั ย่อยมี การโอนห้องชุ ดให้แ ก่ ลู กค้าเพิ่ มขึ้ น จึ งได้ตดั ต้นทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2561 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 111.33 ล้านบาท ลดลงจากปี
2560 ที่ มี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท างบัญ ชี จ านวน 211.82 ล้า นบาท ลดลง 100.49 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.44 ของต้น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดบริ ษทั ย่อยมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น และบริ ษทั ได้นาห้องชุดของ
โครงการ ร็ อคเซีย จ.มหาสารคาม ให้ลูกค้าเช่าเพิ่มอีก 1 อาคาร เนื่องจากลูกค้าให้ความสนใจเช่าห้องชุดของโครงการเป็ นจานวน
มาก บริ ษทั จึงได้โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายของบริ ษทั ในปี 2560 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 211.82 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 ที่ มี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท างบัญ ชี จ านวน 324.15 ล้า นบาท ลดลง 112.33 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.65 ของต้น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายโดยการนาห้องชุดบางส่วนของโครงการ ร็ อคเซีย
จ.มหาสารคาม ให้เช่าแก่ลูกค้าที่สนใจ บริ ษทั จึงได้โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ในปี 2562 มี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวน 599.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
ที่ มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี จานวน 643.90 ล้านบาท เป็ นจานวน 44.56 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั โอนรายการที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างโครงการโรงไฟฟ้ าลพบุรี ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 15.01 ล้านบาท บันทึ กค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี
จานวน 29.40 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ในปี 2561 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 643.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มี
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจานวน 120.61 ล้านบาท เป็ นจานวน 523.29 ล้านบาท เนื่ องจากระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการลงทุนในบริ ษทั
ย่อยทางอ้อม 2 แห่งซึ่งมีมูลค่า ที่ดิน อาคารละอุปกรณ์ ตามบัญชี จานวน 516.63 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ในปี 2560 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 120.61 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 ที่มี
มูลค่าสุทธิทางบัญชีจานวน 43.36 ล้านบาท เป็ นจานวน 77.25 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปี บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ งซึ่ งมีมูลค่า ที่ ดิน อาคารละอุปกรณ์ ตามบัญชี จานวน 40.33 ล้านบาท และบริ ษทั มีการซื้ อ ที่ ดินและอาคาร มูลค่ารวม 19
ล้านบาท ใน จ.ลพบุรี
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ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ข องบริ ษ ัท ในปี 2559 มี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี จ านวน 43.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
ที่มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจานวน 51.53 ล้านบาท เป็ นจานวน 8.17 สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั จาหน่ายยานพาหนะตามสัญญาเช่า
ซื้อในปี 2558 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น เป็ นทรั พย์สินบางส่ วนของโครงการ ร็ อคเซี ย จ.มหาสารคาม ซึ่ งบริ ษทั ได้เปลี่ ยน
นโยบายโดยการนาห้องชุดบางส่วนให้ลูกค้าที่สนใจเช่า ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้นมา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่าตามบัญชีจานวน 121.84 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั โอน
รายการที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรีเข้ามาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2561 มีมูลค่าตามบัญชีจานวน 110.68 ล้านบาท เกิดจากการโอนต้นทุน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นการให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2560 มีมูลค่าตามบัญชีจานวน 75.54 ล้านบาท เกิดจากการโอน ต้นทุน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นการให้เช่า
เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจากัดในการใช้
ในปี 2562 บริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อมจานวน 2 แห่ ง ของบริ ษทั ได้ว างเงิ นฝากประจากับธนาคารแห่ งหนึ่ งจานวน 6.66
ล้านบาท และ 1.38 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นจานวน 210 ล้านบาทและ 45 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั
ที่ 1 มีกาหนดชาระ 143 งวด อัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 4.75 ล้านบาท และบริ ษทั ที่ 2 ได้รับวงเงินกูย้ ืมจานวน 180 ล้าน
บาทในอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 4.10 ปั จจุบนั เบิกเงินกูย้ มื แล้ว 45 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งของบริ ษทั ได้วางเงินฝากประจากับธนาคารแห่งหนึ่งจานวน 1.71 ล้านบาทเพื่อ
ค้ าประกันเงิ นกู้ยืมระยะยาวเป็ นจานวน 210 ล้านบาท โดยมี กาหนดชาระ 143 งวด อัตราดอกเบี้ ยปั จจุบนั อยู่ที่ร้อยละ 4.75
ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ตารางมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
บริษัท

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

บริ ษทั กรี น พลัส แอสเซท จากัด

29,999,960.00

-

-

บริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

34,999,960.00

85,999,960.00

85,999,960.00

บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

160,000,000.00

135,000,000.00

55,000,000.00

บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด

14,499,800.00

14,499,800.00

-

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด1

-

30,400,000.00

53,561,644.00

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด2

-

61,749,700.00

61,749,700.00

239,499,720.00

327,649,460.00

256,311,304.00

รวม

หมายเหตุ:1.บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าว
บริ ษัทย่ อยดังกล่ าวถือหุ้นโดยบริ ษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัท

2

ในปี 2552 บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชน่ั จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จ บริ การรับเขียน จัดทา ออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริ การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสายโทรศัพท์
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เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในระหว่างปี 2556
เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมสาหรับใช้ในเครื่ องเล่นสันทนาการ
ในปี 2555 บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 3.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.00
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างปี 2556 บริ ษทั เพิ่มเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ โดยเพิ่ม
มูลค่าหุน้ จาก หุน้ ละ 6 บาท เป็ น หุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นเงินจานวน 12.00 ล้านบาท คิดเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้น 30
ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั เอซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.1 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 1 ล้านบาท(ถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ซึ่งระหว่างปี บริ ษทั เพิ่มเงินลงทุนเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1.9 ล้าน
หุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 19.00 ล้านบาทบริ ษทั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนซึ่ งคาดการณ์ว่าในอนาคตน้ ามันกาลังจะ
ลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่
มากขึ้น
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 0.15 ล้านหุ ้น มูลค่าหุน้
ละ 1,066.67 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น 160 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบธุ รกิ จพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์มีโครงการที่ดาเนินงานอยูไ่ ด้แก่ โครงการ ออริ จินส์ บางมด พระราม 2 เป็ นอาคารชุดจานวน 371 ห้อง ณ วันที่
บริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นสามัญ โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 100% และพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ทนั ที ในระหว่างปี 2559 มี
การโอนขายให้แก่ลูกค้าแล้วร้อยละ 67.65 ของโครงการ
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัดได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และชาระบัญชีแล้วเสร็ จในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.145 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท คิ ดเป็ นจานวนเงิ น 14.49 ล้านบาท (ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบธุ รกิ จพลังงาน
ทดแทน ปั จจุบนั มีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นระยะเวลา 25
ปี ( สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2581 )
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญ
จานวน 0.294 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 103.40 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 30.40 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 29.40) และ ลงทุนในบริ ษทั
เวนตุส โซลาร์ จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 0.367 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 168.03 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 61.75 ล้านบาท
(ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 49) ซึ่ ง ทั้ง สองบริ ษทั ประกอบธุ ร กิ จพลัง งานทดแทน ปั จ จุ บัน มี โ ครงการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เป็ นระยะเวลา 25 ปี สิ้ นสุ ดสัญญา ณ 30 ธันวาคม 2584 และ 28 เมษายน
2585 ตามลาดับ
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.196 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ 118.17 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 23.16 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 19.60)
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด จานวน 1.2 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 116.66
บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
เกี่ยวเนื่องมาจากกรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของบริ ษทั
ภูเก็ต เพนนิ นซูลา จากัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ ายเกิดข้อพิพาทกัน ทาให้บริ ษทั ไม่ได้รับงบการเงินของบริ ษทั ที่ลงทุนไว้
ตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้น เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งถือเป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงิน
รวมได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีที่เคยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั บันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนที่ จ่ายซื้ อเงิ นลงทุน ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้จดั ประเภทเป็ นเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มี
อานาจควบคุมหรื ออิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ดังกล่าว
ในปี 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 4.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทาให้บริ ษทั ยังไม่สามารถประเมินผลขาดทุนที่
อาจเกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวได้
ในเดื อนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยังไม่สามารถได้ขอ้ ยุติ ประกอบกับบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า
จากัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ องการบุกรุ กที่สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า
โอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน จึงมีมติให้บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้าน
บาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในเดือนธันวาคม 2559 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยัง
ไม่ได้ขอ้ ยุติ
ในปี 2559 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุ นในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด ซึ่ งบริ ษทั
ดังกล่าวได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั จึงพิจารณาให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจานวน 9.14 ล้านบาท เพื่อสะท้อน
ให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในปี 2560 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด ซึ่ งบริ ษทั
ดังกล่าวได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั จึงพิจารณาให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจานวน 2.48 ล้านบาท เพื่อสะท้อน
ให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในปี 2561 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีขาดทุนจากการดาเนินงานและขาดทุนสะสมยกมาอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึงพิจารณาให้บนั ทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจานวน 1.30 ล้านบาท เพื่อสะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริ งของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในปี 2562 บริ ษทั บันทึกโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของเงินลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
จานวน 4.85 ล้านบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
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ทีด่ นิ รอการพัฒนา/ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ในปี 2560 บริ ษทั ได้แสดงมูลค่าที่ ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ ดินโครงการร็ อคเซี ย (ชื่ อเดิ ม
โครงการ “ ตักสิ ลา” ) จานวน 64.52 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ
ออริ จินส์คอนโด บางมด พระราม 2 ได้แสดงมูลค่าที่ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินโดยแสดงเป็ นต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจานวน 142.46 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท )
ต้นทุนการพัฒนาครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
324.15
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
0.54
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(34.58)
ลดลงจากการโอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า
(97.56)
กลับรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
5.27
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสิ นทรัพย์ให้เช่า
14.00
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
211.82
ในปี 2561 บริ ษทั ได้แสดงมูลค่าที่ ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ ดินโครงการร็ อคเซี ย (ชื่ อเดิ ม
โครงการ “ ตักสิ ลา” ) จานวน 24.21 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ
ออริ จินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ได้แสดงมูลค่าที่ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินโดยแสดงเป็ นต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจานวน 87.12 ล้านบาท ซึ่ งระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท )
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
211.82
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
0.14
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
(61.45)
ลดลงจากการโอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า
(48.50)
กลับรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสิ นทรัพย์ให้เช่า
9.31
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
111.33
ในปี 2562 บริ ษทั ได้แสดงมูลค่าที่ ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ ดินโครงการร็ อคเซี ย (ชื่ อเดิ ม
โครงการ “ ตักสิ ลา” ) จานวน 23.03 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ
ออริ จินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ได้แสดงมูลค่าที่ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินโดยแสดงเป็ นต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นจานวน 79.56 ล้านบาท ซึ่ งระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี
ลดลงจากการโอนเป็ นสิ นทรัพย์ให้เช่า
กลับรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสิ นทรัพย์ให้เช่า
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท )
111.33
0.00
(8.78)
0.00
0.00
0.00
102.59

สิ นทรั พย์ ที่ไม่ มตี ัวตน
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี จานวน 0.02 ล้าน
บาท และ 0.05 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเนื่องมาจากครบกาหนดอายุการใช้งาน
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้ ารอตัด
บัญชี ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จานวน 35.73 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เนื่องมาจากในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ วนต่อขยายโรงไฟฟ้ ารอตัด
บัญชี ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จานวน 34.48 ล้านบาท และ 35.73 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เนื่องมาจากครบกาหนดอายุการใช้งาน
สภาพคล่ องและความพอเพียงของเงินทุน
สาหรับปี 2560 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานเป็ นลบจานวน 32.81 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจากปี 2559
ซึ่งมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นบวกจานวน 249.40 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็ น
ลบ 1.56 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นบวก 10.44 เท่า บริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 213.06 ล้านบาท มีหนี้สิน 18.65 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 2.22 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการชาระหนี้ และดาเนินงานได้อย่างพอเพียง
สาหรับปี 2561 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นบวกจานวน 10.83 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 2560
ซึ่ งมีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานเป็ นลบจานวน 32.81 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็ น
บวก 0.24 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นลบ 1.56 เท่า บริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 53.56 ล้านบาท มีหนี้ สิน 271.09 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.64 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ และดาเนินงานได้อย่างพอเพียง
สาหรับปี 2562 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานเป็ นบวกจานวน 43.17 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 2561
ซึ่ งมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นบวกจานวน 10.83 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็ น
บวก 0.72 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็ นบวก 0.24 เท่า บริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 9.30 ล้านบาท มีหนี้ สิน 230.62 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 4.60 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ และดาเนินงานได้อย่างพอเพียง
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แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
1. หนีส้ ิน
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 18.65 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2559 จานวน 10.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีการชาระเงินกูย้ มื จานวน 5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็ นการชาระหนี้ตามปกติ
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 271.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จานวน 252.44 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหว่างปี บริ ษทั มีการกูย้ ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจานวน 40 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีกยู้ ืมจากสถาบัน
การเงินจานวน 204.60 ล้านบาท และเงินกูย้ มื อื่นๆ จานวน 22.80 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 230.62 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2561 จานวน 40.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินตามปกติ
2. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บสิ้ นปี 2560 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวน 649.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 705.61 ล้านบาท ลดลงจานวน 56.51 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบเป็ นร้อยละ 8.34 ซึ่งลดลงจากปี
ก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการที่ขาดทุนลดลงประมาณร้อยละ 46.78
สาหรับสิ้ นปี 2561 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจานวน 859.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 649.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 210.59 ล้านบาท อัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบเป็ นร้อยละ 0.37 ซึ่ งลดลง
จากปี ก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการที่ขาดทุนลดลงประมาณร้อยละ 95.43 เนื่ องจากในปี บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และพลังงานทดแทน
สาหรั บสิ้ นปี 2562 บริ ษทั มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวน 849.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 859.69 ล้านบาท ลดลงจานวน 10.62 ล้านบาท อัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ติดเป็ นร้อยละ 0.53 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน สาเหตุเกิ ดจากผลประกอบการที่ มีกาไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 255.43 เนื่ องจากในปี บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทนและธุรกิจให้เช่าและบริ การ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
สาหรับปี 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จาเป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริ การต่าง ๆ 1.45 ล้านบาท
ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระ
สาหรับปี 2561 บริ ษทั มีภาระผู กพันที่จาเป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายตาม สัญญาเช่า และสัญญาบริ การ
ต่าง ๆ 9.50 ล้านบาทซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระ
สาหรับปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จาเป็ นต้องจ่ายในอนาคตเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายตาม สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การต่าง ๆ 99.20 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระ
3. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด มหาชน จัดทาบทวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงาน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และความจาเป็ น
ของการปรั บตัวให้สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงหรื อความไม่แน่ น อนในแต่ ละช่ วงเวลาโดยปั จจัยที่ มีผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานในอนาคตอันใกล้ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญดังนี้
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1. สาหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า และกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่
ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยเพิ่มสู งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอด
จาหน่ายในโครงการที่บริ ษทั ลงทุน ทาให้ยอดขายโครงการชะลอตัว และยังส่ งผลให้บริ ษทั เสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุ งรักษา
โครงการในส่วนที่ยงั เหลืออยู่
2. สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่ วนมากเกิดจากสภาพภูมิอากาศในพื้น
ที่ ต้ งั โครงการเนื่ องจากการผลิตต้องอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถผลิตได้ในช่วงกลางวันเท่านั้น ไม่เหมือนพลังงาน
ทดแทนประเภทอื่น เช่น กังหันลม พลังงานน้ าจากเขื่อน ถ่านหิ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีผลกระทบทางกายภาพต่างๆ เช่น
ฝุ่ น ควันไฟ มูลนก อุปกรณ์ต่างๆ สายไฟ ฟิ วส์ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการดูแลบารุ งรักษาอย่าสม่าเสมอ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั * ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคล
ใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ัทขอรับรองว่า
ข้อ มู ล ดัง กล่ าวถู ก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เป็ นเท็ จ ไม่ ท าให้ ผู ้อื่ น สาคัญ ผิ ด หรื อ ไม่ ข าดข้อ มู ล ที่ ค วรต้อ งแจ้งในสาระส าคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชี
ในการนี้ เพื่อ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกัน กับ ที่ บริ ษ ัทได้รับ รองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายประทีป อนันตโชติ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายประทีป อนันตโชติ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ**

1. นายชัยสิ ทธิ์

วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการ

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

2. นายพิพทั ธ์

วิริยะเมตตากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

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

3. พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

รองประธานกรรมการบริ ษทั

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

4. นางภวัญญา

กรรมการ

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

กฤตชาติ

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

**ผู้รับมอบอานาจ นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการบริ ษทั

ลายมือชื่ อ
..............................................

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นี้เป็ นข้อมูลที่สาคัญที่ผลู ้ งทุน
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนบริ ษทั จึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะส่งให้สานักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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ทั้ง นี้ มาตรา 89/20 *** แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับ
ผิดต่อบุ คคลที่ ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี
ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา
56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้บังคับ ของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

ชื่ อ-สกุล
1.นายชัยสิ ทธิ์
วิริยะเมตตากุล

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่ น 2511

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล
– บุตรชาย

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

71

-วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็ นกรรมการ รุ่ นที่ 34/2004 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
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4.15
(หมายเหตุ : ข้อมูล
สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน
818,024,729 บาท
ณ 30 ธันวาคม 2562)

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

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

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

ปัจจุบนั

-รองประธานกรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปัจจุบนั

- บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

2556

-กรรมการผูจ้ ดั การ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

-บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 189

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

62

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี

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

-ผูบ้ งั คับกองการเงิน

-สานักงานตารวจแห่ งชาติ

2535
2533

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

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

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

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

ปัจจุบนั
24 ก.พ. 2560

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

4.นางภวัญญา
กฤตชาติ
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72

-บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

บริษทั

2542

2527
2524
3.นายประทีป
อนันตโชติ

ตาแหน่ ง

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

-กองการเงิน กรมตารวจ
-กองการเงิน กรมตารวจ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
- บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส
- บมจ.เอเชี ย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน
- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
- บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 190

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557 – ปัจจุบนั

37

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

6.นายสมควร
มูสิกอินทร์

GREEN

72

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.146

ไม่มี

( ห ม า ย เ ห ตุ :
ข้ อ มู ล สั ด ส่ ว น
การถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษั ท ด้ ว ยทุ น
จ ด ท ะ เ บี ย น
8 1 8 ,024 ,7 2 9
บาทณ 30
ธันวาคม 2562)

ไม่มี

- บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร จากัด

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

5 ก.พ. 2558 –
7 ก.ค. 2559

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2552 – 2556

-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์

2551 – 2555

-กรรมการ

- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

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

ไม่มี

บริษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

7 ก.ค. 2559 -2561

5.นายพิพทั ธ์
วิริยะเมตตากุล

ตาแหน่ ง

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการการลงทุน

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส

ปี 2551 – ปัจจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั 18 ทาวเวอร์ จากัด

ปี 2547 – ปัจจุบนั

-กรรมการ

-บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จากัด

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

-บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
-ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
-บมจ. ซี ฟโก้

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 191

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล
7.นายวิรัติ
จันทร์ศิริวฒั นา

อายุ
(ปี )
67

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
24 ก.พ. 2560ปัจจุบนั
2553 – 2555
2552 – 2557
2555 – 2557

8.นายแยพ คิม แยม

9.นายไต้ ชอง อี
(Mr.Tai Chong Yih)

56

59

-สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิ งคโปร์ ประกาศนี ยบัตร
วิศวกรรมไฟฟ้า

-ปริ ญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
9.369
(หมายเหตุ : ข้อมูล
แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ น 818,024,729 บาท
กรรมการ รุ่ นที่ 54/2006 จากสมาคมส่ ง เสริ มสถาบั น ณ 30 ธันวาคม
2562)
กรรมการบริ ษทั ไทย

-ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า
มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

GREEN

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์ สเซส
-สมาคมนิ สิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้านครหลวง

26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั -กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

24 ก.พ. 2560 –
เม.ษ 2561

-กรรมการ

-บมจ.กรี น รี ซอร์ สเซส

ปี 2558 – ปั จจุบนั

-กรรมการ

-การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนี ย ,
Amitra Expert SRL
-ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
-บริ ษทั ควอลิต้ ีเรนท์อะคาร์ จากัด
-บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จากัด

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ผูอ้ านวยการ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ
2560 – 26 เม.ย.62 -กรรมการ
ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 -ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2552 – มิ.ย. 2559 -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ม.ค. 2546 – ปั จจุบนั -กรรมการ
ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 -ที่ปรึ กษา

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ า
-บมจ. ถิรไทย จากัด
-บจก. บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) , (Bina Puri
Thailand)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 192

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล
10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

GREEN

อายุ
(ปี )
61

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

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

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

2531 – ปัจจุบนั

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

- บจก. สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ต
- บจก. สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
- บจก. เกรท กรี นเวย์

2557

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ซันวูด้ อินดัสทรี ส์

2555

- ประธานหลักสูตรพัฒนา
สัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร

- กรมกิจการพลเรื อนทหารบก

2551

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บจก.งานละเมียด การบันเทิง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 193

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล
11.นางธนิดา
อินทจักร์

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิการศึกษา
-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

-บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
-หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559

12.นางภัทรยล
วรรธนะสาร

13.นายชินพันธ์
ปิ ยะศิริพงศ์

58

52

-บริ หารธรุ กิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

-ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริษทั

ก.ค.2560 - ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชี
และการเงิน
2556 – ส.ค. 60 -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบัญชีและการเงิน
ก.ค. 59 - มี.ค. 60
-กรรมการการลงทุน
ก.ย. 58 - มี.ค. 60
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2549-2555
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

ก.ค.2560– ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
บริ หารทรัพยากรบุคคล
2559 - ส.ค. 2559 -ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย สาย
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
2555 – ก.ค. 2559 -ฝ่ ายเลขานุการธนาคาร
2537 – 2540
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาเชี ยงใหม่
2535 – 2537
-หัวหน้าส่ วนจัดสรรเงิน
2527 – 2535
-รองหัวหน้าส่ วนตลาดเงิน
พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 -ผูจ้ ดั การสานักเลขานุการ
พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 -ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

ก.ค.2560 - มิ.ย.
2562

-ผูอ้ านวยการฝ่ าย สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2559-ก.ค. 2560

-ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผูจ้ ดั การแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2558 – 2559
GREEN

ตาแหน่ ง

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บ. พรรพี การบัญชี

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
-บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ
-บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ
-บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป
-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์
ปอร์ต (ไทยแลนด์)
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 194

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553-2556

-ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนธุ รกิจ
อุปกรณ์เครื อข่ายไร้สาย
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การหลังการ
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2549 – 2553
2539 – 2549
2537-2539

14.นางสุกญั ญา
ขันกาเหนิด

38

-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2ก.ค.2560-ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
2558 – 2560
-ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ
2556-2557
2555-2556
2546-2555

15.นายนาวิน
ทองหญีต

GREEN

43

-เนติบณั ฑิต สานักอบรมกฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
สมัยที่ 59
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

ก.ค.2560- ก.พ.
2562
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2556 - 2558
2549 - 2553
2546 - 2549

บริษทั
-บจก. อาร์เอฟเอส
-บมจ.ออพติมุส (ประเทศไทย)
-บจก. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)
-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอร์ เมชัน่

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส

-ผูอ้ านวยการสานักงาน
เลขานุการผูบ้ ริ หาร
-Sale Executive
-เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส

-บจก.อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

-ผูอ้ านวยการฝ่ าย สานักกฎหมาย
-ที่ปรึ กษากฎหมาย/ทนายความ
-ที่ปรึ กษากฎหมาย/ทนายความ
-กรรมการ/ทนายความ
-หัวหน้าสานักงานกฎหมาย
-กรรมการ/ทนายความ
-กรรมการ/ทนายความ
-ทนายความประจาสานักงาน

-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. แนชัน่ แนล เฟอร์ นิเจอร์
-บมจ. วรลักษณ์ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี
-บริ ษทั วิคเตอร์ ลอว์ จากัด
-สานักงานกฎหมายนาวินทนายความ
-บจก. สานักกฎหมายยุทธศาสตร์ธรรม
-บจก.สานักกฎหมายสุทธาธรรม
-สานักงานสุเมธที่ปรึ กษากฎหมายและ
ทนายความ

-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนี ยม
-ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
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ชื่ อ-สกุล
16. นางสาวสรัญรัตน์
สี สนั

อายุ
(ปี )
42

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ก.ค.2560 - ปัจจุบนั -ผูอ้ านวยการฝ่ าย สานัก
เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปัจจุบนั
-เลขานุการบริ ษทั
2547 -2556
-เลขานุการประธานบริ หาร
2546-2547
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ตาแหน่ ง

-เลขานุการคณะทางาน
การเกษตรและสหกรณ์

บริษทั
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. กรี น รี ซอร์สเซส
-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอน์ คอน
สตรัคชัน่
-สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ
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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
 ให้ ค าปรึ กษาและข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ งโดยคณะกรรมการ
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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บจ. เอส เค วัน เพาเวอร์

บจ. เวนตุส โซลาร์

บจ. เจ.อี โซล่ าร์ ลพบุรี

บริษัท

บจ.โอริน พร็อพเพอร์ ตี้

บมจ. กรีน รีซอร์ สเซส

กรรมการและผู้บริหาร

บจก.เอซี ดี เอ็เนอร์ ยี่

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

1.นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล

A,B,E

2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

D,E

F

F

F

F

3.นายประทีป อนันตโชติ
4.นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

D,E
C,E

F
F

F
F

F
F

F
F

5.นางภวัญญา กฤตชาติ

E,F

6.นายสมควร มูสิกอินทร์

F,G,H

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (แทนนายสิ น เอกวิศาล)

7.นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

F,G,H

แต่งตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560

8.นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)

F,G,H

แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2561(แทนนางภวัญญา กฤตชาติ) , แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

F

10.นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)

F

บริ ษทั
A = ประธานกรรมการ
G = กรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (แทนนายอภิชาติ ศิวโมกษ์)

F

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556
F
F

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 , แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558, แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุม AGM/2562
F

F

บริ ษทั ย่อย
B = ประธานกรรมการบริ หาร
H = กรรมการอิสระ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (ออกจากกรรมการ บมจ.กรี นฯ ตามมติที่ประชุม AGM/2562)

C=ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
I = ผูบ้ ริ หาร

D = รองประธานกรรมการบริ ษทั

E = กรรมการบริ หาร

F = กรรมการ

หมายเหตุ : บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด เป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
บริ ษทั เอส เค วัน เพาเวอร์ จากัด เป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของ บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล

นางสาวสุภาพร บัณฑิต

อายุ
สั ญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

38 ปี
ไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ, สาขาการบัญชี

ประสบการณ์การทางานและการฝึ กอบรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2561
2559
2558
2554

ผูช้ ่วย ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การบัญชีบริ หาร

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

2550

ผูจ้ ดั การบัญชีการเงิน

บริ ษทั ทรู คอนเน็คท์ จากัด

o การฝึ กอบรม
 หลักสูตร “ประกาศนียบัตราผูต้ รวจสอบภายในประเทศ”
 การบริ หารความเสี่ ยงขั้นพื้นฐาน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบสาหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ตามที่บริ ษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จากัด ได้รับมอบหมายให้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมด โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจากัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้
และแจ้งผลสรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพน์สินดังต่อไปนี้
 บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ อาคาร
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันอื่นๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
วันที่สารวจ/ประเมิน
มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
หมายเหตุ
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ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ าง ประเภทอาคารส านัก งาน 6 ชั้น พร้ อ มชั้น
ดาดฟ้า จานวน 1 หลัง
เลขที่ 405 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตาบลบางพู ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
โฉนดที่ดินเลขที่ 136629 , 136630 , 136631 และ 136632 เลขที่ดิน
263 , 264 ,265 และ 266 เนื้อที่ดินรวม 0-0-80.0 ไร่ (80.0 ตารางวา)
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ทั้ง 4 แปลง
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด มหาชน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วันที่สารวจ 6 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 6 มกราคม 2563
45,000,000.- บาท (-สี่ สิบห้าล้านบาทถ้วน-)

ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0139 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 200

เอกสารแนบ 4

 โครงการอาคารชุ ดออริจินส์ บางมด พระราม 2
ประเภททรัพย์สิน
ห้องชุดพักอาศัย จานวนรวม 53 ยูนิต
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
โครงการอาคารชุ ด ออริ จิ น ส์ บางมด พระราม 2 ถนนพระราม 2
(ทล.35) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
เอกสารสิ ทธิ์
ห นั งสื อ แส ด งก รรม สิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด (อ .ช .2) จ าน วน 53 ฉ บั บ
(ดูรายละเอียดหน้าเอกสารสิ ทธิ์ )
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
รวมเนื้อที่ตามเอกสารสิ ทธิ์
1,531.10 ตารางเมตร
ภาระผูกพันจานอง
ไม่มีภาระผูกพันจานอง
ภาระผูกพันอื่นๆ
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วันที่สารวจ/วันที่ประเมิน
วันที่สารวจ 16 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 16 มกราคม 2563
มูลค่าทรัพย์สิน
83,468,300.- บาท (-แปดสิ บสามล้านสี่ แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย
บาทถ้วน-)
หมายเหตุ
ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0140 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
 โครงการอาคารชุ ดตักสิ ลา และอาคารชุ ดร็อคเซีย คอนโด
ประเภททรัพย์สิน
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เอกสารสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รวมเนื้อที่ตามเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันจานอง
ภาระผูกพันอื่นๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
วันที่สารวจ/วันที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
หมายเหตุ
GREEN

ห้องชุดพักอาศัย จานวนรวม 271 ยูนิต
โครงการอาคารชุดตักสิ ลา และ อาคารชุดร็ อคเซีย คอนโด อาคารเลขที่
101,102,103,108 หมู่ที่ 14 ซอยไม่มีชื่อ ถนนถีนานนท์
ห นั ง สื อแส ดงก รรม สิ ท ธิ์ ห้ องชุ ด (อ.ช.2) จ าน วน 271 ฉ บั บ
(ดูรายละเอียดหน้าเอกสารสิ ทธิ์ )
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
6,767.86 ตารางเมตร
ไม่มีภาระผูกพันจานอง
ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วันที่สารวจ 16 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 16 มกราคม 2563
139,600,000 .-บาท (-หนึ่งร้อยสามสิ บเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน-)

ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0141 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 201

เอกสารแนบ 4

 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
ประเภททรัพย์สิน
ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ าง และ เครื่ องจัก รพร้ อ มอุ ป กรณ์ (โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 242 (ไม่ ติ ด เลขที่ ) หมู่ ที่ 4 ซอย 22 สาย 4 ซ้าย ถนนโคกตู ม เขาพระ (ทล.3333) ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เอกสารสิ ทธิ์
โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 342250 เลขที่ ดิ น 259 เนื้ อที่ ดิ น 10-1-34.0 ไร่
(4134.0 ตารางวา)
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน
ไม่ติดจานองกับสถาบันการเงินใดๆ
หลักเกณฑ์การประเมิน
กาหนดมูลค่าตลาด
วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อบันทึกบัญชี
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สารวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สารวจ 15 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 15 มกราคม 2563
มูลค่าทรัพย์สิน
56,700,000.-บาท (-ห้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)
หมายเหตุ

GREEN

ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0138 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 202

เอกสารแนบ 4

 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระแก้ว
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 304 หมู่ ที่ 3 แยกจาก ถนนสายบ้านแก่ ง สี เสี ยด-บ้านคลองช้าง
ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
สามารถแบ่งทรัพย์สินออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ทรัพย์สินส่ วนที่ 1 ประกอบด้วย ที่ดินเอกสารสิ ทธิ์ จานวน 6 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ 30739-30743 และ 36147 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ์
รวม 72-0-22.0 ไร่ (28,822.0 ตารางวา)
ปั จจุ บ นั ทรั พ ย์สิ น รวม 6 โฉนดมี ก ารใช้ป ระโยชน์ ภายใต้สิ ท ธิ เหนื อ
พื้ น ดิ น มี ค่ า ตอบแทน (รอนสิ ทธิ์ ) โดยมี ก าหนดระยะเวลา 25 ปี
(นับตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2561 – 10 เมษายน 2586) โดยสหกรณ์นิคม
สระแก้ว จากัด เป็ นผูใ้ ห้สั ญญา กับ บริ ษ ทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
เป็ นผูร้ ั บ สั ญ ญา สิ้ น สุ ดสั ญ ญา 1 ธัน วาคม 2584 อายุสั ญ ญาคงเหลื อ
ประมาณ 23 ปี 3 เดือน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคารสนับสนุ นระบบ และ
ส่ วนปรับปรุ งพัฒนา จานวน 9 รายการ และส่ วนปรับปรุ งพัฒนาภายใน
โครงการ ประกอบด้วย
1. อาคารสานักงาน จานวน 1 หลัง จานวน 1 หลัง
2. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า จานวน 1 หลัง
3-9. อาคารเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า (DC-AC) (1) - (7) จานวน 7 หลัง
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ (PV Solar Power System)
จานวน 1 รายการ
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
สหกรณ์นิคมสระแก้ว จากัด
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สารวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สารวจ 16 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 16 มกราคม 2563
มูลค่าทรัพย์สิน
198,500,000 .-บาท (-หนึ่งร้อยเก้าสิ บแปดล้านห้าแสนถ้วน-)
หมายเหตุ

GREEN

ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0142 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 203

เอกสารแนบ 4

 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครราชสี มา
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านซับพลู-หนองหมาก (นม.2091)
ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
สิ ทธิ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
(โรงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
สามารถแบ่งทรัพย์สินออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ทรัพย์สินส่ วนที่ 1 ประกอบด้วย สิ ทธิ์ การเช่าที่ดิน จานวน 2 แปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ 41299 และ 71340 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ์
รวม 47-3-41.0 ไร่ (19,141.0 ตารางวา)
กาหนดระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้ นสุ ดสัญญา 1
ธันวาคม 2584
อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 21 ปี 11 เดือน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคารสนับสนุนระบบ และส่ วนปรับปรุ งพัฒนา
จานวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. อาคารควบคุมการทางาน จานวน 1 หลัง
2. อาคารกรองน้ า จานวน 1 หลัง
3. อาคารป้อมยาม จานวน 1 หลัง
4. ส่ วนปรับปรุ งพัฒนาภายในโครงการ
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ (PV Solar Power System)
จานวน 7 รายการ
***เครื่ องจักรจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ กับสานักงานทะเบี ยนเครื่ องจักร
กลาง จานวน 6 รายการ เลขทะเบียนเครื่ องจักร 60-214-701-0044 ถึ ง
0049 และเครื่ องจักรที่ยงั ไม่จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ฯ จานวน 1 รายการ
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
นางชลธนธร บุญโสม
หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน
วิธีวเิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่สารวจ/ประเมินมูลค่า
วันที่สารวจ 16 มกราคม 2563 / วันที่ประเมิน 16 มกราคม 2563
มูลค่าสิ ทธิ การเช่าทรัพย์สิน
194,850,000 .-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิ บสี่ ลา้ นแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ

GREEN

ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินที่ GAV-OTR-6212-0137 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 204

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ข้ อมูลอื่นๆ
-ไม่มี-

