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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนินงาน 

1. โครงสร้างและการดาํเนนิงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 วสัิยทศัน์

 “ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกและในกลุ่มธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลกาํไรอย่าง

ต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั ” 

 พนัธกจิ

1. มุ่งมัน่สร้างองคก์รสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด Green & Clean Energy Business เพ่ือสร้างกระแสรายได้

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื

2. มุ่งมัน่เป็นบริษทัพฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงสุด และหาแหล่งลงทุนกบั

คู่คา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีแน่นอน

3. ดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเน้นการพฒันาองคก์รสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือกและธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลกาํไรสู่องค์กรอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย

เป็นผูน้าํสร้างองคก์รสู่การดาํเนินธุรกิจพลงังานสะอาด Green & Clean Energy Business เพ่ือสร้างกระแส

รายได ้ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื             

ทั้ ง น้ี  บ ริ ษัท ฯ  ย ัง ค ง ยึ ด น โ ย บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ สู่ ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด  G r e e n  & 

Clean Energy Business  เ พ่ือสร้างกระแสรายได้ท่ีมั่นคงแก่องค์กรอย่างย ัง่ยืน และเร่งการจัดจําหน่ายโครงการ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัคงคา้งใหแ้ลว้เสร็จในปี 2566  

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิในระยะส้ัน 

ในปี 2564– 2567 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ โดยไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี คือ 

1. จาํหน่ายและปิดโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีทั้งหมดใหเ้สร็จส้ิน

2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้ง

การร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยูแ่ลว้

- ธุรกิจบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- ธุรกิจติดตั้งพลงังานทดแทน 

3. เพ่ิมพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางการดาํเนินธุรกิจ
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4. ควบคุมการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการและ            

มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยการนาํเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมา

ประยกุตใ์ช ้เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองคก์ร 

6. พฒันาความสามารถของบุคลากรเพ่ือใหท้นัต่อการเติบโตของบริษทัฯ 

7. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  ของบริษทัฯ 

8. ส่งเสริมใหอ้งคก์รมุ่งมัน่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิระยะกลางและระยะยาว  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน                   

โดยรูปแบบธุรกิจท่ีสนใจไดแ้ก่  

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

o โรงไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงประเภทพืชพลงังานและไม ้ 

o ธุรกิจ รับติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ( EPC – 

ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION)  

ทั้งน้ี บริษทัไดว้างเป้าหมายในอนาคตตามแผนการดาํเนินธุรกิจในปี 2567 บริษทัฯ จะตอ้งมีโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน  เนน้ในประเทศท่ีมีกาํลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 50 เมกะวตัต ์รวมทั้งธุรกิจประเภท EPC โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะลงทุน

โรงไฟฟ้าในประเทศเป็นหลกั  

 สําหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้านั้น บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาและลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยต์ามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า เช่น สหกรณ์การเกษตรโครงการเปิดโซล่าร์รูฟเสรีในโครงการนาํ

ร่อง (Pilot Project) นอกเหนือจากน้ีบริษทัฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้า  โซล่าร์รูฟเพ่ือขายไฟฟ้าให้แก่โรงงาน 

โรงพยาบาล และยงัมีโครงการท่ีจะใหบ้ริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟใหแ้ก่บา้นเรือนท่ีสนใจ และ/หรือ โรงงานอุสาหกรรมการผลิต

เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าของโรงงานนั้น ๆ 

 กลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นหลกั และการดาํเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ บริษทัไดล้ดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์         

โดยจะจดัการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่และลงทุนกบัพลงังานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) 

บริษทัจะมีการลงทุนกบัพลงังานทางเลือกท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟกบัการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวตัต ์เป็นการสร้างความมัน่คง

ในรายรับของบริษทัในอีกกวา่ 20 ปี ใหห้ลงั และมีแผนการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบริษทัในสภาวะท่ีบริษทักาํลงัขาดทุน         

ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นเพ่ือถ่วงดุลกบัการสูญเสียไปแลว้ แมเ้ป็นเพียงส่ิงเล็กนอ้ยแต่ก็สามารถส่งผลต่อ

ความสาํเร็จของบริษทัได ้รวมทั้งจะเป็นการสร้างคุณลกัษณะการใชจ่้ายท่ีดีใหแ้ก่บริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

  ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan)  บริษทัจะมีการติดตั้งและขายไฟใหก้บัภาคเอกชนดว้ย ทั้งน้ี

เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความตอ้งการท่ีมากข้ึนในการผลิตไฟเพ่ือใชเ้องของภาคเอกชน และความตอ้งการใชไ้ฟท่ีมากข้ึน

ในระดบัครัวเรือน เช่นรถพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ส่วนในแผนระยะยาว เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟให้กบัภาครัฐมีอายสุญัญา

ถึงกวา่ 20 ปี ทางบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและพฒันาต่อยอดธุรกิจจากผลกาํไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด และมีปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 

 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3 

 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั  

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 ตามท่ีมีหนงัสือออกท่ี อท.0006/2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดพิ้จารณา

ทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มอุตสาหกรรม  และหมวดธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563โดยใชข้อ้มูลจาก แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ท่ีบริษทัจดทะเบียนนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณา

ขอ้มูลในแบบ 56-1 ของบริษทัพบว่ารายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าของบริษทัในปี 2562  มีสัดส่วนถึงร้อยละ 69 ของรายไดร้วม 

ประกอบกบับริษทัมีการเปิดเผยวสิยัทศัน์ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตดา้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซ่ึงเหมาะสมท่ี จะอยูใ่นหมวด

ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคและจากการประสานงานบริษทัไม่ไดมี้ขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ดงันั้น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเห็นควร

ปรับยา้ยกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทัไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เร่ืองการเปล่ียนแปลง              

ช่ือบริษทั เป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (จากเดิมช่ือบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)) 

ซ่ึงมีผลการเปล่ียนแปลงจากการเขา้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ  เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป (และเดิมช่ือ

บริษทั ไมดา้  เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) )  (“บริษทั”) เดิมช่ือ บริษทั ไมดา้ อุตสาหกรรม จาํกดั 

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอก

ลาํโพง และตูล้าํโพงสาํหรับเคร่ืองเสียงเพ่ือใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ทาํจากไมต้ามคาํสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการใน

ประเทศเป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลเอ้ียวศิวิกลู และนายธเนศ ดิลกศกัยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิม

ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 2.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอ

ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจําวนัท่ี 3 มีนาคม 2560                               

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 

กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพนัธ์ 

2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจาํนวน 15,612,900 หุ้น หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจาํนวน 

109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ทาํให้โครงสร้างผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 
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ลาํดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายไต ้ ชองอี 94,050,202 13.153 109,663,102 15.337 

2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 24,000,000 3.357 37,450,000 5.237 

3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 4,679,800 0.654 33,011,400 4.616 

4 พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 15,865,900 2.219 28,526,100 3.989 

5 UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED 32,687,500 4.572 27,467,500 3.841 

6 นายณทั  มานะสมจิตร - - 25,588,000 3.578 

7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.312 16,527,862 2.311 

8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 10,029,400 1.402 

9 นายชุน  เฉิน 9,029,800 1.263 9,229,800 1.290 

10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ - - 6,800,650 0.951 

 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN16/2560 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของนายไต ้ชอง อี คิดเป็นจาํนวน 

109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ตามท่ีได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กรีน                             

รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจําวนัท่ี 17 มีนาคม 2560                      

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 

กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจาํนวน 

37,646,300 หุน้ หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจาํนวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

20.602 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ทาํให้โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลง                

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

ลาํดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายไต ้ ชองอี 109,663,102 15.337 147,309,402 20.602 

2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 37,450,000 5.237 43,000,000 6.014 

3 ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 33,011,400 4.616 11,773,500 1.646 

4 พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.989 28,526,100 3.989 

5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 27,467,500 3.841 27,467,500 3.841 

6 นายณทั  มานะสมจิตร 25,588,000 3.578 28,282,828 3.956 

7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,527,862 2.311 16,427,862 2.311 

8 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.402 10,029,400 1.402 

9 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.290 9,229,800 1.290 

10 นายฤาเดช  คุณยศยิง่ 6,800,650 0.951 6,800,650 0.951 
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อาํนาจการควบคุม

และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 31  สิงหาคม 2560  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 

(“บริษทั” หรือ“GREEN”)  คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดย

การซ้ือสินทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม

ประมาณ 1.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”)  

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN08/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เร่ือง ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียน

รูปแบบการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบุรี                

ของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดแ้จง้มติคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงมีการนาํเสนอวาระให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ดว้ยนั้น เดิมบริษทัเขา้ลงทุนใน

โครงการฯ ในรูปแบบของการซ้ือทรัพยสิ์นและสิทธิในการดาํเนินโครงการและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เหตุผลและความจาํเป็นในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 

2560 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ในฐานะผูข้าย ไดด้าํเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตาม

สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวร้ะหว่างกนั แต่เน่ืองจากมี

ขอ้ขดัขอ้งตามเง่ือนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทั     

ในเครือกบัผูโ้อนเสียก่อนจึงจะดาํเนินการได ้ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือ

ขายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัไดท้นัที ดงัน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามสญัญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุน้

ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี     โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดัใหแ้ก่บริษทั  

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเปล่ียนรูปแบบการเข้าลงทุนจากเดิมซ่ึงเข้าซ้ืออุปกรณ์และ              

แผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั เป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 

จาํกดั แทน ทั้งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ในเร่ืองดงักล่าว

และทราบถึงประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

กระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแลว้ แต่เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้คาํรับรองดาํเนินการและไดท้าํขอ้ตกลงเก่ียวกบัการโอนหุ้นขา้งตน้ไว้

ล่วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ทาํรายการ 

ทั้ ง น้ี  บริษัท เจ.อี  โซล่าร์  ลพบุรี จํากัด มิได้ประกอบธุรกิจหรือมีภาระหน้ีสินหรือความรับผิด อ่ืนใด 

นอกเหนือไปจากการดาํเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุน้และฐานะทางการเงินรวมถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั เป็นไปตามขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในสารสนเทศการเขา้ลงทุนในโครงการฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้และมีความเห็นวา่การดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด

กบับริษทั เพ่ือให้บริษทัยงัคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ไดต่้อไปผ่านบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ซ่ึงมีสถานะเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั แลว้ และยงัสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามขอ้ตกลงในสญัญาซ้ือขายโครงการท่ีทาํไวก้บัผูข้าย

และตามนโยบายการลงทุนของบริษทั แต่การเขา้ถือหุน้ทั้งหมดในบริษทัจาํกดัเขา้ข่ายเป็นซ้ือหรือรับโอนกิจการในบริษทัอ่ืน

มาเป็นของบริษทัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบใหน้าํเสนอวาระขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  
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เพ่ือให้มีมติให้สัตยาบนัการดาํเนินการของบริษทัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (อา้งถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอทุกประการ) 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN15/2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เร่ือง แจ้งการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 5 เมกะวตัต ์จ.สระแกว้  เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั 

(มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 16  มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัถือหุ้นทั้งหมด) เขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการเขา้ซ้ือหุ้นขา้งมากในบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”)       

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัต ์

จงัหวดัสระแกว้ จากผูด้าํเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ลา้นบาท (“โครงการฯ”) และเม่ือรวมกับ

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาของบริษทั (รายการไดม้าซ่ึงหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั) 

ส่งผลใหมี้ขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 49.56 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560)  จึงเขา้ข่าย

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551   

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 เป็นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของการซ้ือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 

และตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพย ์    

จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นจาํนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ 

คือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 103,003,894 บาท 

(หน่ึงร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาทถ้วน) ทําให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วคร้ังน้ีรวมจํานวน 

818,024,729 บาท (แปดร้อยสิบแปดลา้นสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเกา้บาทถว้น) 

แจ้งการเพ่ิมทุนและการลงทุนของบริษทัย่อยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561และคร้ังท่ี 4/2561                          

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดงัน้ี 

 อนุมติัใหด้าํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหก้บับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

-  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 

บาท   เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150,000,000 บาท โดยท่ีประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ของบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั มีมติตามเสียงขา้ง

มากอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัทั้งส้ิน 85,000,000.- บาท คิดเป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจาํนวนอีก 42,000,000 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 177,000,000 บาท โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี 

2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ของบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัอีก 

42,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท  
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โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ ปี 2561 

2.  ทุนจดทะเบียนบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

 ทุนจดทะเบียน (บาท) จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ (บาท) 

ก่อนการเพ่ิมทุน 50,000,000 5,000,000 10 

เพ่ิมทุน 135,000,000 13,500,000 10 

หลงัการเพ่ิมทุน 177,000,000 17,700,000 10 

 

1. โครงสร้างการถือหุน้ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเพิม่ทุน หลงัการเพิม่ทุน 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) % จาํนวนหุ้น (หุ้น) % 

1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  4,999,997 99.97 17,699,997 99.97 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี 1 0.01 1 0.01 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ 1 0.01 1 0.01 

4. นายไต ้ชอง อี 1 0.01 1 0.01 

รวม 5,000,000 100.00 17,700,000 100.00 

 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN20/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เร่ือง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัออกใหม่ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2561 ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ใน บริษทั กรีน 

รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน เพ่ือกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกนั

มากกวา่ร้อยละ 25 (25.523) อา้งถึงแบบรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ซ่ึงตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 

(ฉบบัประมวล) ขอ้4 ระบุวา่ บุคคลใดซ้ือหรือกระทาํการอ่ืนใดอนัเป็นผลใหต้นไดม้าซ่ึงหุน้หรือผูถื้อหุน้ของกิจการใด ณ ส้ิน

วนัใดวนัหน่ึงเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุด บุคคลนั้นตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

จากขอ้เท็จจริง การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ของกลุ่มวริิยะเมตตากลุ ไดแ้ก่ นายพิสุทธ์ิ 

วริิยะเมตตากลุ นายพิจิตต ์วริิยะเมตตากลุ นายพิชิต วริิยะเมตตากลุ โดยผูถื้อหุน้ทั้ง 3 ราย มิไดเ้ป็นบุคคลท่ีกระทาํการร่วมกนั 

(concert party) ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระ

ต่อกนั และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนั) จึงไม่

เขา้เกณฑใ์นการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ต่อย่างใด ทั้งน้ี โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 
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จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายไต้  ชองอี 147,309,402 20.602

2 นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 43,000,000 6.014

3 พลตํารวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.990

4 นายณัท  มานะสมจิตร 28,282,828 3.956

5 UOB KAY HIAN PRIVATE 27,467,500 3.841

6 นางสาวพรทิพย์  วงศ์ศรีสุชน 16,427,862 2.298

7 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 11,773,500 1.647

8 นายนที  พานิชีวะ 11,458,800 1.603

9 นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข 10,029,400 1.403

10 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.291

11 พิจิตต์    วิริยะเมตตากุล 7,000,000 0.979

12 นายฤาเดช  คุณยศยิ่ง 6,800,650 0.951

13 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 367,471,721 51.393

715,020,835 100

ลําดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเปลี่ยนแปลง

รวม

จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 99,999,900 12.225

2 นายไต้  ชองอี 73,429,424 8.976

3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 70,900,261 8.667

4 นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล 56,632,700 6.923

5 นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล 52,150,000 6.375

6 พลตํารวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี 31,580,600 3.861

7 นายณัท  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345

8 นางสาวพรทิพย์  วงศ์ศรีสุชน 16,138,000 1.973

9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682

10 นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.499

11 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,274,500 1.378

12 นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข 10,029,400 1.226

13 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 350,688,016 42.870

818,024,729 100

ลําดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลังการเปลี่ยนแปลง

รวม

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่13  มนีาคม  2560                       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อาํนาจการควบคุม

และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561 บริษทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 โดยมีวาระท่ีมีนยัสาํคญัดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 331,735,521 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

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

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

บาท 

3. ตามท่ีบริษทั ไดมี้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 

(GREEN-W5) จาํนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 

โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ   

ไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง  3 ใน 4  ของจาํนวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

อา้งถึงหนังสือออกเลขท่ี GREEN47/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน

โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวตัต ์จ.นครราชสีมา เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั 

กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2561 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561 อนุมติัให้กรอบการลงทุนโครงการ

โรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให ้บริษทั  เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด 

หรือ “ACDE”) เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ลา้นบาทโดยเพ่ิมทุน                               

จดทะเบียนให้กบับริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ คร้ังท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อนุมติัใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

เจรจากบัทางบริษทั บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั เพ่ือจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษทั   
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เจวีเอส    ท่ีปรึกษาการเงิน จาํกดั (“เจวีเอส”) ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการ

โรงไฟฟ้า และ คร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้ ACDE ไดท้าํการรับ

โอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 49 โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ ACDE ซ่ึงในการดาํเนินการ

ดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้า ซ่ึงทรัพยสิ์นซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 33.60 (อา้งอิงขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 

2561)  จึงเขา้ข่ายรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการสูงกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย

ขอ้มูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 

    

สรุปสาระสําคญัของการเข้าลงทุน 

บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (ACDE)  ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จาํนวนเงิน

ลงทุนรวม 100 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ถือหุน้ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั (VT) โดยมีผูล้งทุน 2 บริษทั ดงัน้ี 

1. บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั   : (ACDE) 

2. บริษัท แอสโทรเนอร์จ ีโซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั  : (AST)    

มรีายละเอยีดดงันี ้

1. ACDE เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นสามญัใน VT เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ิน ร้อยละ 49 

ของหุ้นจาํนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมอีก 

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

2. ACDE ให้ AST กูย้ืมเงินจาํนวน 38,250,300 บาท ในอตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี โดยให้ AST นาํหุ้นบุริมสิทธิ

ของ VT มาจาํนาํเป็นหลกัประกนั และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุริมสิทธิเป็นของ ACDE นับจากวนัท่ีกูย้ืม 

เป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. ACDE จดัหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จาํนวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนาํเงินดงักล่าวไป

ชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระตามสญัญาซ้ือขายระหวา่ง VT และ AST  

4. ภายหลงัจากครบสัญญาเงินกูต้ามอายุสัญญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุ้นบุริมสิทธิ จาํนวน 382,503 หุ้น 

ใหก้บั ACDE ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีถืออยู่ทั้งหมดในบริษทัย่อยของบริษทั คือ          

กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั (“GPA”) (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จาํนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจาํนวน 

ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีเกิดรายการ   : 20 ธนัวาคม 2561 

ผูข้าย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ    : นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกลุ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่าย  : 3,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 
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ราคาซ้ือขาย : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ 

กบั นางสาวสุนีย ์สุพรรณวฒันกุล เป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี เน่ืองจาก บริษทัย่อยดงักล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการดาํเนินธุรกิจมา

ระยะเวลาหน่ึงแลว้  การจาํหน่ายหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวออกไปจะทาํใหบ้ริษทัลด

ภาระการจดัการดูแลโดยไม่จาํเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบริษทั

ย่อยอีก  และ ยงัเป็นทางเลือกท่ีสะดวกกว่าการชําระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากน้ี 

บริษทั ไดมี้การตั้งสาํรองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้ ดงันั้น 

การจําหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในคร้ังน้ี จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

เหตุการณ์และพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2562 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยมีวาระท่ีมีนยัสาํคญัดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษทั ไดมี้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 

(GREEN-W5) จาํนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 

โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ   

ไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง  3 ใน 4  ของจาํนวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2. การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 และขอ้ 21 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีมีการแกไ้ข ทีป่ระชุม     

ผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

3. การขอสัตยาบันการจาํหน่ายหุ้นสามญัในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลสั แอสเซท จาํกดั) ตามมาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 เน่ืองจากเป็นการจาํหน่ายหุน้สามญัท่ีถืออยูท่ั้งหมดในบริษทั

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

จาํนวน 3,000,000 หุน้ หรือ คิดเป็นจาํนวน ร้อยละ 99.99 ใหก้บั นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกลุ ทั้งน้ี ภายหลงั

จากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํให ้GPA ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561)  ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามทีเ่สนอ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญั

และหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั SK1 จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อา้งถึง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาํเนินการเจรจากบัผูเ้สนอขายเน่ืองจากการวิเคราะห์มูลค่าความ

เหมาะสมของการเขา้ซ้ือหุน้ ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือหุ้นไดใ้นราคา Carrying cost  เท่ากบัร้อยละ 6.5 จาํนวนเงิน 52.84 

ล้านบาท และ  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญ จํานวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6               

เป็นจาํนวนเงิน 23.16 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการ

เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 1.74 

ลา้นบาท (ตามหนงัสือออก GREEN23/2562 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562) 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติขายบริษทัยอ่ย 

คือ บริษทั เจ อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกัดโดยการจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 แสนบาท ให้กับบุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จาํนวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดแลว้ทั้งจาํนวน 
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จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 99,999,900 12.225

2 นายไต้  ชองอี 73,429,424 8.976

3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 70,900,261 8.667

4 นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล 56,632,700 6.923

5 นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล 52,150,000 6.375

6 พลตํารวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี 31,580,600 3.861

7 นายณัท  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345

8 นางสาวพรทิพย์  วงศ์ศรีสุชน 16,138,000 1.973

9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682

10 นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.499

11 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 11,274,500 1.378

12 นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข 10,029,400 1.226

13 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 350,688,016 42.870

818,024,729 100

ลําดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเปลี่ยนแปลง

รวม

จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 105,070,000 12.844

2 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 74,032,261 9.050

3 นายไต้  ชองอี 70,029,724 8.561

4 นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล 62,199,500 7.604

5 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 60,673,400 7.417

6 พลตํารวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี 35,062,100 4.286

7 นายณัท  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345

8 นางสาวพรทิพย์  วงศ์ศรีสุชน 16,338,000 1.997

9 UOB KAY HIAN PRIVATE 14,250,330 1.742

10 นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา 12,265,100 1.499

11 THE BANK OF NEW YORK 12,178,600 1.489

12 นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข 10,029,400 1.226

13 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 326,712,686 39.939

818,024,729 100

รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลังการเปลี่ยนแปลง

รวม

ลําดับที่

 อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN31/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เร่ืองแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

ในการทํารายการระหว่างกัน กรณีซ้ือหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพรีม จํากัด คร้ังท่ี 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี             

พ.ศ.2564 ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 มีมติเป็น

เอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ดาํรายการซ้ือหุน้กูมี้ประกนัของ บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั คร้ังท่ี 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 

ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก             

3 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู ้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จาํนวนไม่เกิน 10,000 หน่วย 

หรือ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก

การทาํรายการ บริษทั จะไดรั้บดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการชาํระดอกเบ้ียทุก         

3 เดือน และบริษทัจะไดรั้บดอกเบ้ียรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน  1,268,750 บาท  (มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1.59  ของ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA)) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ เปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัสาํคญัแต่ประการใด 

โดยมีรายละเอียดดงัตารางการเปรียบเทียบดงัน้ี 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์และพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2563 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้            

บมจ.กรีนฯ ดาํเนินการรับโอนหุ้นสามญัของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) จาํนวน 29.4% จาก บริษทั เอซีดี            

เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั หรือ “ACDE” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมถึง การรับโอนสิทธิในการรับจาํนาํหุน้บุริมสิทธิของ SK1        

ท่ีทาง ACDE มีอยู่เดิม ทั้ งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุ้น และ สิทธิในการรับจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั จาก บริษทัย่อย 

ดงักล่าว จะทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 เปล่ียนเป็นดงัน้ี  
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• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วนั เพาเวอร์ จํากดั) 

o  โครงสร้างการถือหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 196,000 19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29.4% 

3 ML* บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

*บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จาํกัด : ML  ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน SK1 ไว้กับ GREEN และ 

ACDE ในสัดส่วนร้อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลาํดับ 

o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ  

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 490,000 49.0% 

2 ML บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

*บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จาํกัด : ML  ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน SK1 ไว้กับ GREEN 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให ้บมจ. กรีนฯ ดาํเนินการรับโอนหุน้สามญัของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (“VT”) จาํนวน 49.0%           

จาก บริษทั เอซีดีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั หรือ “ACDE” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมถึง การรับโอนสิทธิในการรับจาํนาํใน

หุน้บุริมสิทธิของ VT  ท่ีทาง ACDE มีอยูเ่ดิม ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุน้ และ สิทธิในการรับจาํนาํหุน้บุริมสิทธิ ของบริษทั 

จาก บริษทัยอ่ย ดงักล่าว จะทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ใน VT เปล่ียนเป็นดงัน้ี 

• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั) 

o โครงสร้างการถอืหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 ACDE สามญั 367,497  49.0% 

2 AST* บุริมสิทธิ 382,503   51.0% 

รวม 750,000 100% 

* บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จาํกัด (AST) ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน VT ไว้กับ 

ACDE  

o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 367,497 49% 

2 AST* บุริมสิทธิ 382,503 51.0% 

รวม 750,000 รวม 

* AST ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบริุมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน VT ไว้กับ GREEN 
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เหตุการณ์และพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2564 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ“GREEN”)  คร้ังท่ี 1/2564        

เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัการปิดกิจการและจาํหน่ายออกบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั บริหารสินทรัพย ์   

ธนทรัพย ์จาํกัด (“TSAM”)  ซ่ึงประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ของทุนจดทะเบียน)             

ทั้งน้ี TSAM จะส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. วนัทีค่ณะกรรมการมมีตเิลกิกจิการ 

 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. วนัทีค่าดว่าจะจดทะเบียนเลกิกจิการ 

 วนัท่ี 16  เมษายน 2564  

3. ข้อมูลของบริษัทย่อยทีเ่ลกิกจิการ  

 ช่ือบริษทั   : บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั(เปล่ียนช่ือเป็น  

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ํากัด เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 

2564) 

 การประกอบธุรกิจ  : ใหบ้ริการตามวตัถุประสงคท่ี์ผูว้า่จา้ง 

กาํหนด 

 สดัส่วนการถือหุน้  : ร้อยละ 99.99  (จาํนวน 1,199,996 หุน้) 

4. เหตุผล ความจาํเป็นทีเ่ลกิกจิการ 

 เน่ืองจากการเขา้ศึกษาธุรกิจ บริหารสินทรัพย ์ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดใ้น

ปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงพิจารณาใหปิ้ดกิจการหรือ จาํหน่ายออก เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

5. ผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน และแนวทางดําเนินการเพื่อแก้ไข

ผลกระทบดงักล่าว 

 ไม่มี 

ตามหนงัสือออกเลขท่ี GREEN20/2564 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เร่ือง แจง้ความคืบหนา้ภายหลงัส้ินสภาพการ

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  บดัน้ีมีผูส้นใจซ้ือบริษทัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จึงขอแจง้รายละเอียดและความคืบหนา้ ดงัน้ี 

วนัท่ีเกิดรายการ   : 13 พฤษภาคม 2564 

ผูข้าย    : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ    : นางสาวดวงศิริ  ปัญญาคง 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่าย  : จาํนวน 1,199,996 หุน้ หรือ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99  

ราคาซ้ือขาย   : 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั นางสาวดวงศิริ ปัญญาคงโดยพิจารณาจากการท่ี TSAM ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดใ้น

ปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงพิจารณาใหปิ้ดกิจการหรือ จาํหน่ายออก เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
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คณะกรรมการจึงมีนโยบายในการเลิกกิจการหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายและผลขาดทุนท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต โดยเม่ือมีผูส้นใจและเสนอราคา บริษทัจึงได้พิจารณาจาํหน่ายตามราคาท่ีเสนอ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน                 

การดาํเนินการปิดกิจการและการชาํระบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบบญัชี เป็นตน้ 

ดงันั้น การจาํหน่ายออกของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในคร้ังน้ีจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 

 อตัราการถือหุน้ของบริษทัฯ ใน : ไม่มี 

 TSAM ภายหลงัการจาํหน่ายหุน้ 

ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั  : นางสาวดวงศิริ  ปัญญาคง ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค ค ล ท่ี ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง

ผลประโยชน์กบั GREEN  

 ขนาดของรายการ   : เม่ือคาํนวณขนาดของรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ไม่เขา้ข่ายรายการท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการไดม้าและ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน    

ตามหนงัสือออกเลขท่ี GREEN22/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดแ้จง้ เร่ืองแจง้ผลคาํพิพากษาของศาล

ฎีกาเก่ียวกบักรณีขอ้พิพาทของบริษทั (คดีเงินประกนัการเขา้ศึกษาโครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ ให้แก่        

นางสาวช่ืนจิตรฯ ) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ภายหลงัท่ีบริษทัไดเ้ขา้ศึกษาโครงการของจาํเลยแลว้ บริษทัพบว่าไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน บริษทัจึงได้มีหนังสือแจง้ให้นางสาวช่ืนจิตรทราบว่าจากการศึกษาโครงการไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน บริษทัจึงไม่

ประสงคท่ี์จะลงทุนในโครงการดงักล่าว และขอให้นางสาวช่ืนจิตรคืนเงินประกนัให้แก่บริษทัภายในกาํหนด 7 วนั นบัแต่

วนัท่ีนางสาวช่ืนจิตรไดรั้บหนังสือดงักล่าว เม่ือครบกาํหนด 7 วนั นางสาวช่ืนจิตรยงัคงเพิกเฉยไม่คืนเงินประกนัจาํนวน 

35,000,000 บาท (สามสิบห้าลา้นบาทถว้น) ซ่ึงต่อมา วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทวงถามจากนางสาวช่ืน

จิตรอีกคร้ัง ก็ยงัคงเพิกเฉย และยงัคงถือเงินจาํนวน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าลา้นบาทถว้น) ทาํให้บริษทัไดรั้บความ

เสียหาย บริษทัจึงเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45,000,000 บาท     

(ส่ีสิบหา้ลา้นบาทถว้น)  

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ศาลตล่ิงชนั มีคาํพิพากษาว่า บริษทัไม่มีเหตุจะเลิกสัญญาได ้นิติกรรม

สัญญาระหวา่งบริษทักบันางช่ืนจิตรจึงยงัคงมีผลผกูพนัตามกฎหมาย บริษทัไม่มีสิทธินาํคดีน้ีมาฟ้องต่อศาล ประเด็นปัญหา

อ่ืนจึงไม่จาํเป็นตอ้งวนิิจฉยัอีกต่อไป พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมใหเ้ป็นพบั 

 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดข้อยืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาศาลชั้นตน้ 

 วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้  

 วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562  บริษทัยืน่ฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

ต่อมาวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564  ศาลฎีกาพิพากษา ให้จาํเลยคืนเงินประกนั 35,000,000 บาท (สามสิบหา้

ลา้นบาทถว้น) พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นตน้ไป จนกว่าจะชาํระเสร็จ                        

ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาใหเ้ป็นพบั นอกจากท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

หมายเหตุ :      ณ ปัจจุบนั (28/02/2565 บริษทักรีนฯ ไดรั้บชาํระหน้ีจากจาํเลย เป็นจาํนวนเงิน 33,000,000 บาท 

(สามสิบสามลา้นบาทถว้น )  และในส่วนของคดีความอ่ืน ๆ จะอยูใ่นหัวขอ้ความคืบหนา้ของคดีหมายบริษทัใน

ส่วนต่อไป 
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 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุ้น    บริษทัขอแจง้วา่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแตป่ระการใด 

 

1.1.3 ให้ระบุว่าบริษัทได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย์แล้วหรือไม่  

- บริษทัไม่มีการระดมทุน 

1.1.4 ให้อธิบายข้อผูกพันที่บริษัทให้คํามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไข

การอนุญาตของสํานักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ถ้าม)ี รวมทั้งการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามข้อผูกพนัหรือเงือ่นไขดงักล่าวในปีต่อ ๆ มา 

- ไม่มี 

1.1.5 ช่ือ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) 

จาํนวนและชนิดของหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

ช่ือบริษัท     :  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

(ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559) 

  ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่   :  405 ซอย 13 ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 

      11120 

  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในประเทศไทยและดาํเนิน 

      ธุรกิจหลกัในธุรกิจพลงังานทางเลือกและพฒันาธุรกิจ 

      อสงัหาริมทรัพย ์

  เลขทะเบียนบริษัท    :  0107548000587 

  โทรศัพท์    :  0-2504-5237-39 

  โทรสาร      :   -ไม่มี- 

  Home Page    :  http://www.greenresources.co.th 

 ทุนจดทะเบียน  : 818,024,729 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 818,024,729 หุน้) 

ทุนท่ีชาํระแลว้  : 818,024,729 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 818,024,729 หุน้) 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้รวมการจาํหน่ายผลติภัณฑ์หลกัจาํแนกตามผลติภัณฑ์ 

 รายไดข้องบริษทัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นรายไดจ้าก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดจ้าก

การจาํหน่ายไฟฟ้า โดยรายไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

    

  

  

งบการเงนิรวม 

25641 25631 25621 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า2 87.14 58.78 87.31 60.48 89.38 68.79 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้า3 

3.40 2.29 24.50 16.97 0.00 0.00 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ4 10.75 7.25 10.53 7.30 14.60 11.23 

รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 5 20.00 13.49 12.78 8.86 11.63 8.95 

รายไดอ่ื้น6 26.96 18.19 9.23 6.39 14.33 11.03 

รายได้รวม 148.25 100.00 144.35 100.00 129.94 100.00 

หมายเหตุ    1   ขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุด 

       วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  2563 และ 2564 
 2  รายได้จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2560 บริษทัฯ เขา้ลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นคู่สัญญา

จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

จาํนวน 2 แห่ง ซ่ึงเป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 บริษทัยอ่ยไดโ้อนหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

ทั้ง 2 แห่งใหแ้ก่บริษทัทาํใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้มเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
3  รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโดยในปี 2563 บริษทัไดเ้ร่ิมตน้ขยายในธุรกิจพลงังาน ในส่วน

งานใหม่คือการให้บริการรับจ้างจัดหาอุปกรณ์ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยร์วมถึงการให้บริการบาํรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ และให้คาํปรึกษาในการติดตั้งระบบพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร(EPC)  
4 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ระหว่างปี 2561 และปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการนาํห้องชุด

โครงการ ร็อคเซียอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 เปิดใหเ้ช่าเน่ืองจากการขายล่าชา้กวา่ท่ีคาดไว ้
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5  รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

ประกอบดว้ย 

1. โครงการ ร็อคเซีย เร่ิมโครงการเม่ือปี 2556 จน ถึงปัจจุบนั มูลค่าของโครงการโดยประมาณ 211 ลา้น

บาท  ซ่ึงโครงการดังกล่าวมี 4 อาคาร อาคารละ 75 ห้องชุด รวมโครงการทั้ งหมด 300 ห้องชุดตาม

รายละเอียดต่อไปน้ี

2. โครงการ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 บริษทัลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้น 100% ดว้ยวงเงิน 160

ลา้นบาท ในบริษทัโอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั โครงการดงักล่าว สร้างเสร็จแลว้ 100% หลงัจากท่ีบริษทัฯ

รับโอนหุ้นจาํนวน 150,000 หุ้น เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีมูลค่าโครงการทั้ งส้ิน 620 ล้านบาท

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายคอนโดดงักล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2559 เป็นตน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 จาํหน่ายแลว้ ร้อยละ 87.60 ของจาํนวนหอ้งชุดทั้งหมด

6 บริษทัมีรายได้อ่ืนซ่ึงได้แก่ ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น ค่าสินไหมทดแทน 

จากการประกนัภยั ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และค่าธรรมเนียมต่างๆในการใหบ้ริการ  

เป็นตน้   

 กลุ่มธุรกจิอสังหาริมทรัพย์

1. การวิเคราะหท์างการตลาด 

สรุปสภาวะธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ปี 2564 

ช่วงปี 2564 ระยะเวลาตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา ภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะตลาดท่ีอยูอ่าศยั ตั้งแต่ตน้ปีต่อเน่ืองมา

จนถึงปลายปีก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ Covid-19 ปลายปียงัมีโควทิสายพนัธ์ุใหม่ๆเกิดข้ึนอยูต่ลอด แมว้า่จะมีนโยบาย

เปิดประเทศ แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัคงชะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงปีท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการ

ต่างก็หาวิธีต่างๆ เพ่ือสร้างยอดขายยอดโอนให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือกระตุน้การซ้ือขายในภาคอสังหาฯโดยเฉพาะในส่วนท่ีอยู่

อาศยักนัอยา่งเต็มท่ีโดยศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ ไดส้าํรวจขอ้มูลอุปสงคแ์ละอุปทานตลาดท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือเป็นขอ้มูลให้

โครงการ ร็อคเซีย ความคบืหน้าการก่อสร้าง หมายเหตุ 

อาคาร 1 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% ห้องชุดพร้อม

เ ร่ิมโอนในไตรมาส 4 ของปี 2558 

บริษทัฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย ์“โครงการร็อคเซีย” 

อาคาร 2 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม

โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 

อาคาร 3 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% ห้องชุดพร้อม

โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 

อาคาร 4 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม

โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 

waraporn
Rectangle
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มองเห็นสภาพตลาดท่ีอยูอ่าศยัวา่จะมีผลต่อการพฒันาโครงการในอนาคตวา่จะเดินหนา้ไปในทิศทางใด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการผูบ้ริโภค 

 

 ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพยค์าดการณ์วา่ ไตรมาส 4 เคร่ืองช้ีดา้นจาํนวนหน่วยท่ีไดรั้บใบอนุญาตจดัสรรทัว่ประเทศ และ

จาํนวนหน่วยท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะเพ่ิมข้ึนเป็น 21,039 และ 35,231 หน่วย หรือ 

เพ่ิมข้ึน 9.6%และ 53.4% ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ภาพรวมทั้งปี 2564 ของเคร่ืองช้ีวดัขา้งตน้จะยงัคงติดลบถึง 22.1% 

และ 12.7% ตามลาํดบั 

 โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2564 มีหน่วยท่ีไดรั้บอนุญาตจดัสรรทัว่ประเทศ เฉล่ียเดือนละ 5,600 หน่วย             

ซ่ึงตํ่ากวา่ช่วงก่อนเกิดการระบาดของ Covid 19 ถึง 3,100 หน่วย (จากเดิม 8,700 หน่วย)  และมีใกลเ้คียงกบัช่วง 6 เดือนก่อน

หนา้ และยงัพบวา่ เกือบทุกเดือนติดลบเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน 
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   ส่วนสภาวะของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2564 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล          

มีจาํนวนท่ีลดลงมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง และการท่ีคนงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทาง

กลบับา้นเกิดหรือประเทศตนเอง เพราะไม่มีงานและขาดรายได ้ทาํให้โดยเฉล่ียมีจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีจดทะเบียนสร้างเสร็จ

เพียงเดือนละประมาณ 4,900 หน่วย ซ่ึงถือวา่ตํ่ากวา่ในปีก่อนหนา้ท่ีจะเกิด Covid หรือประมาณ 1-2 ปีก่อน ถึง 5,500 หน่วย 

(จากเดิม 10,400 หน่วย) และยงัพบวา่หากพิจารณาเป็นรายเดือนยอดการจดทะเบียนในช่วงปีท่ีผา่นมียอดติดลบมาโดยตลอด

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา 

 

 

   ส่วนการเปิดตวัโครงการใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยคาดวา่จะ

มีการเปิดตวัท่ีอยูอ่าศยัใหม่ในไตรมาส 4 ประมาณ 20,050 หน่วย หรือ เพ่ิมข้ึน 39.4% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563        

ทั้งน้ีคาดการณ์ว่าภาพรวมปี 2564 จะมีท่ีอยู่อาศยัเปิดตวัใหม่จาํนวนทั้งส้ิน 43,051 หน่วย แบ่งเป็นโครงการบา้นจดัสรร 

25,783 หน่วย และคอนโดมิเนียม 17,268 หน่วย ซ่ึงลดลง 35% เม่ือเทียบกบัปี 2563 และในปี 2565 จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัเปิดขาย

ใหม่จะเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 85,912 หน่วย แบ่งเป็นโครงการบา้นจดัสรร 47,291 หน่วย และโครงการคอนโดมิเนียม 38,621 

หน่วย เพ่ิมข้ึน 99.6% ซ่ึงเป็นการเพ่ิมจากฐานท่ีตํ่ามากในปี 2564 

  โดยสถานการณ์ของการเปิดตวัท่ีอยูอ่าศยัใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2564 เป็นช่วงท่ีนบัไดว้า่หนกัมาก 

เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีมีการระบาดของ Covid 19 มากท่ีสุดในของปี ทาํให้มีการเปิดตวัโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่น้อยตามไป

ดว้ย เฉล่ียเดือนละ 1,400 หน่วย ซ่ึงถือวา่ตํ่ากวา่ช่วงก่อนเกิด Covid 19 ถึง 5,600 หน่วย (จากเดิม 7,000 หน่วย) และยงัพบวา่ 

เกือบทุกเดือนยอดเปิดตวัโครงการใหม่ติดลบเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนเช่นกนั 
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การปรับตวัลดลงของ Supply ท่ีอยู่อาศยัใหม่ในลกัษณะน้ี ไดส่้งผลต่อภาพรวมของ Supply ท่ีอยู่อาศยัทั้งหมดท่ีเหลือขาย           

ในตลาดพ้ืนท่ี 27 จงัหวดัหลกั โดยคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีจาํนวนท่ีอยู่อาศยัท่ีเหลือขายทั้งส้ินประมาณ 278,236 หน่วย             

เป็นมูลค่าประมาณ 1,196,563 ลา้นบาท 

  ทั้งน้ี แมจ้ะมีการเปิดขายโครงการใหม่เพ่ิมมากข้ึน แต่ดว้ยกลยุทธ์การกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูป้ระกอบการ

ผนวกกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV และการปรับตวัลดลงของอุปทานท่ีอยู่อาศยัใหม่ดงักล่าวมาขา้งตน้ ได้ส่งผลต่อ

ภาพรวมหน่วยเหลือขายใน 27 จงัหวดัลดลงตามไปดว้ย จากเดิมซ่ึงศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมี

หน่วยเหลือขายจาํนวน 292,800 หน่วย มูลค่ารวม 1,259,540 ลา้นบาท จะปรับลดลงมาอยูท่ี่จาํนวน 278,236 หน่วย มูลค่ารวม 

1,196,536 ลา้นบาท และจะลดลงมาอยูท่ี่ประมาณ 264,412 หน่วย มูลค่ารวม 1,113,948 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2565 
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  ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ คาดการณ์ว่าจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และมาตรการต่างๆ ท่ีนํามากระตุน้

เศรษฐกิจ รวมการกระจายการฉีดวคัซีนโควิด-19 ถา้เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง และกระตุน้ Demand ในตลาดท่ีอยูอ่าศยัใหเ้พ่ิมข้ึนได ้สะทอ้นจากหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิรวมท่ี

อยูอ่าศยัทัว่ประเทศ ไตรมาส 3 มีจาํนวน 60,174 หน่วยมูลค่ารวม 185,756 ลา้นบาท แต่เม่ือมีมาตรการผอ่นคลาย LTV คาดวา่

ในไตรมาสท่ี 4 จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึนเป็น 95,221 หน่วย มูลค่า 262,931 ลา้นบาท โดยจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.2% และ 

5.1% ตามลาํดบั 

ทาํให้การโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิเฉล่ียเดือนละ 20,000 หน่วย         

มูลค่าเฉล่ีย 62,000 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากว่าช่วงก่อนเกิด Covid 19 ถึง 10,000 หน่วย และมูลค่าต่างกนั 4,500 ลา้นบาท และยงั

พบวา่ยอดการโอนติดลบเช่นกนัเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาในปีเดียวกนั 

  โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมในปี 2564 จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิทั้ งส้ิน 281,026 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ประมาณ               

-21.7% คิดเป็นมูลค่า 835,559 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563  ท่ีประมาณ 10% จากเดิมคาดการณ์ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

270,151 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ราว 24.6% มูลค่า 804,241 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 13.4 % 

  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2564 ตลาดท่ีอยูอ่าศยัไทยไดถึ้งจุดท่ีเรียกว่าตํ่าสุดในรอบปีท่ี

ผา่นมา และทิศทางในไตรมาส 4 คาดวา่จะมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึน โดยมีปัจจยับวกท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนคือการผอ่นปรน 

LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมาตรการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจาํนองท่ีไดข้่าวมาวา่จะขยาย

เวลาใหอ้อกไปอีก 1 ปีจากรัฐบาล ก็น่าจะมาเป็นตวัช่วยใหเ้ห็นการขยบัตวัของภาคอสงัหาฯไม่มากก็นอ้ย 

ข้อเสนอจากทางฝ่ังเอกชนเพือ่ให้ภาครัฐนําไปพจิารณาเพือ่กระตุ้นภาคอสังหาฯ  ให้ดขีึน้ 

  แมว้่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการ LTV จากแบงก์ชาติ แต่ผูกุ้มบงัเหียนสุดทา้ยในการตดัสินใจ ก็คือบรรดาธนาคาร

พาณิชยอ์ยูดี่ ทาํใหก้ารออกมากระตุน้อสงัหารอบน้ี เป็นไปแบบคร่ึงใบ ไปไม่สุดทาง ผูป้ระกอบการ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัอตัรา

การปฏิเสธสินเช่ือ 20-30% คนอยากกูบ้า้น ก็กูไ้ม่ผ่านเพราะธนาคารไม่ปล่อย ภาคอสังหาท่ีคาดวา่จะโตไดอ้าจตอ้งใชเ้วลา

มากกวา่ 4 ปี ท่ีตลาดอสงัหาฯ จะกลบัไปอยูจุ่ดเดิมอีกคร้ัง ขอ้มูลจากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ อธิป พีชานนท ์รองประธาน
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กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในฐานะนายกกิตติมศกัด์ิสมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร ไดย้ืนขอ้เสนอ 4 แนวทางให้    

แบงกช์าตินาํไปพิจารณา ไดแ้ก่ 

- คนมีรายไดน้อ้ยท่ีอยากซ้ือบา้น สามารถใชสิ้นเช่ือดอกเบ้ียตํ่าผา่นกลไกของธนาคารรัฐ หรือธนาคารทัว่ไป 

- จัดตั้ง Mortgage Fund เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เพ่ือช่วยเหลือคนท่ีกู้ไม่ผ่านโดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ                     

ในการรับประกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างท่ีอาจกูไ้ม่ได ้

- ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเช่ืออย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

อยา่งเช่นในช่วงส้ินปี บางธนาคารทาํยอดกูไ้ดถึ้งเป้าแลว้ ก็เลือกท่ีจะไม่ปล่อยเพ่ิม เพราะตอ้งแบกรับเป้าท่ี

มากข้ึนในปีหน้า เลยเลือกท่ีจะปฏิเสธลูกค้าแบบสุภาพว่า “ตรวจแล้วไม่ผ่าน” แม้จะผ่อนปรน LTV                   

ถา้ธนาคาร ไม่ Unlock ตวัเอง ก็ไม่มีประโยชน์ 

- ปลดลอ็คใหต้่างชาติ สามารถกูซ้ื้อบา้นไดใ้นไทย หากตรวจสอบเครดิตแลว้มีความน่าเช่ือถือ 

แนวทางจากภาครัฐเพ่ือกระตุ ้นอสังหาปี 2565 โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจํานอง

อสังหาริมทรัพย์ล่าสุดครม. ได้มีมติให้ต่ออายุมาตรการลดค่าโอน-จดจาํนองเหลือ 0.01% ไปอีก 1 ปี ตั้ งแต่วนัน้ี - 31              

ธ.ค. 2565 โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจาํนองอสงัหาริมทรัพยใ์นรอบน้ี ออกมาเพ่ือช่วยลดภาระรายจ่าย

ผูซ้ื้อบ้านจากอัตราท่ีกําหนดดังน้ี ซ่ึงหลัง ครม.อนุมัติ คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีการ                    

ลดค่าธรรมเนียมการโอนปกติ 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจาํนอง ปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% สามารถ              

ดูตวัอยา่งการคาํนวณหลงัลดธรรมเนียมการโอนและจดจาํนอง ไดด้งัน้ี 

• ลดค่าธรรมเนียมการโอน อตัราปกติ 2.00% เหลือ 0.01% 

• ลดค่าธรรมเนียมการจาํนอง อตัราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% *แต่จะตอ้งเป็นโครงการใหม่ท่ีพฒันาโดยบริษทัอสงัหา 

เท่านั้น โครงการมือสอง ไม่เขา้เง่ือนไข 

กรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท 

• ค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติตอ้งจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เม่ือลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท 

• การลดค่าจดทะเบียนการจาํนองอสังหาริมทรัพย ์จากปกติตอ้งจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เม่ือลดเหลือ 0.01%           

จะจ่ายเพียง 300 บาท 

  ตลอดทั้งปีท่ีผา่นมาตอ้งยอมรับวา่ภาคอสงัหาฯยงัคงไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 อยูเ่ร่ือยๆ มาจนถึงส้ินปีท่ีคาดกนั

ไวว้่าจะได้ผ่อนคลายกันบา้ง ทั้ งภาครัฐเองก็มีนโยบายเปิดประเทศ และนโยบายท่ีมาส่งเสริมกระตุน้เศรษฐกิจอยู่เสมอ         

ทางฝ่ังผูป้ระกอบการในปีท่ีผ่านมาก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจหรือชะลอการขายหรือเปิดตวัเหมือนกบัในช่วงท่ีมี Covid-19 ในช่วง     

ปีแรก ท่ีเห็นไดช้ดัคือการเปิดโครงการใหม่ๆ แบรนด์ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ต่างก็ยกทพักนัออกมามาให้ผูซ้ื้อไดเ้ลือกกนัไม่นอ้ย    

แต่โดยภาพรวมแลว้ตอ้งยอมรับว่าปีท่ีผ่านมาเป็นปีของโครงการแนวราบ ไม่วา่จะเป็น บา้นเด่ียว บา้นแฝด และทาวน์โฮม      

ท่ีผูป้ระกอบการเลือกจะนํามาพฒันาเป็นตัวเลือกหลักในตลาดท่ีอยู่อาศัยกันมากข้ึน เพราะยงัเป็นกลุ่ม Real Demand               

ท่ีตอ้งการบา้นเพ่ืออยูอ่าศยัจริงอยู ่และเป็นผลจากการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากการท่ีตอ้งทาํงานท่ีบา้นหรือ Work from Home 

กันมาอย่างยาวนาน ทาํให้กลุ่ม ผูซ้ื้อมองหาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอให้นั่งทาํงาน สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้นานๆ             

เนน้พ้ืนท่ีพกัผอ่น และตอ้งการมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในบา้นมากข้ึน บา้นแนวราบจึงเป็นตวัเลือกท่ีตอบโจทยม์ากกวา่ 
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  ในทางกลบักันแมต้ลาดคอนโดมิเนียมอาจจะไม่สามารถทาํยอดขายไดเ้ท่ากับบา้นแนวราบแต่เราก็ไดเ้ห็นความ

เปล่ียนแปลงของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสะทอ้นการอยู่อาศยัท่ีเปล่ียนไปเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพ้ืนท่ีภายใน

ห้องพกัอาศัยให้มีมุมสําหรับนั่งทาํงานไดแ้บบจริงจังมากข้ึน การออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางให้เป็นท่ีทาํงาน ประชุมงาน         

ไปจนถึง Studio หรือพ้ืนท่ีสาํหรับขายของออนไลน์ ให้ลูกบา้นมาเลือกใชง้านตามไลฟ์สไตลข์องการทาํงานกนัไดม้ากข้ึน 

เรียกไดว้่าในหลายๆโครงการเอามาเป็นจุดขายกนัเลยทีเดียว ถา้ใครกาํลงัมองหาบา้นและคอนโดในช่วงน้ี นอกจากจะได้

ราคาท่ีน่าสนใจเพราะ Promotion ต่างๆ ก็จะมีตวัเลือกโครงการท่ีมีการดีไซน์ใหม่ๆเพ่ิมเขา้มากข้ึนท่ีจะช่วยให้การอยู่อาศยั

และการทาํงานท่ีบา้นหรือคอนโดมิเนียมไดดี้กวา่เดิม 

  สําหรับกลุ่มนักลงทุนยงัคงชะลอตวัโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติท่ีเรียกว่าหายไปเกินกว่าคร่ึง ทาํให้ตอ้ง

กลบัมาเนน้การขายกลุ่มลูกคา้ชาวไทยมากข้ึน แมค้าดการณ์กนัวา่ในปี 2565 น่าจะมีแนวโนม้ท่ีน่าจะค่อยๆดีข้ึน  เพราะคน

ส่วนใหญ่เร่ิมปรับตวัอยูร่่วมกบั Covid-19 เร่ิมกลบัมาทาํงาน ออกนอกบา้น และใชชี้วิตกนัแบบปกติมากข้ึน  กาํลงัซ้ือน่าจะ

ฟ้ืนตัวได้ในปี 2565 แต่ก็ยงัจะเป็นปีท่ีน่ิงนอนใจไม่ได้ หากสถานการณ์ Covid-19 ยงัคงไม่หมดไป  ก็จะส่งผลถึง                   

การตดัสินใจในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ช่นกนั เพราะการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคจะระมดัระวงัในการใชเ้งินมากข้ึนตามไป

ดว้ยนั้นเอง 

Source of Information :  ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์: Real Estate Information Center 

2. การตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 คอนโดร็อคเซีย เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ใกลส้ถาบนัการศึกษาท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่ม

ผูส้นใจลงทุนในการทาํธุรกิจให้เช่าห้องพกัแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยั และกลุ่มผูป้กครองท่ีสนใจซ้ือห้องพกั

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่บุตรหลาน โดยโครงการไดใ้ชก้ลยทุธ์การออกแบบให้เหมาะสมกบัการดาํเนิน

ชีวิตวยัเรียน ด้วยห้องพกัตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าครบเซ็ท มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัมาตรฐานสูงสุดตลอด 24 ชม. Wifi Internet ให้บริการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือทาํรายงานและเตรียมสอบ      

มีร้านคา้อาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านอาหาร, ร้านซกัรีด, ร้านตดัผม รวมทั้งบริการพ้ืนท่ีจอดรถ 

และแม่บ้านทาํความสะอาด โดยโครงการจะมุ่งเน้นไปท่ีการใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพสูง การตกแต่งท่ีทนัสมยั           

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการหลากหลาย พร้อมการออกแบบหอ้งชุดท่ีมีความแปลกใหม่ใหค้วาม

คุม้ค่าในการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 จากการวิเคราะห์ สินค้ามีจุดแข็งเพียงไม่ก่ีด้าน ด้วยเป็นการซ้ือสินทรัพยเ์ก่ามาพฒันาเพ่ือขายเป็น

คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่จะไดเ้ปรียบเร่ืองราคาขายเพราะราคาท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือมาตํ่ากว่าราคาประเมิน     

จึงขายไดถู้กกวา่คอนโดท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจุดแข็งของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรือ

ห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้งกระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้ง

ถูกกว่าห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ึงเป็น Facility ท่ีดีสําหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกวา้ง        

8 เมตร ท่ีไม่แออัดเหมือนโครงการฯ อ่ืนๆ ท่ีทําไว ้6 เมตร ทั้ งน้ียงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งหาทางพฒันาต่อเพ่ือ

สนบัสนุนงานขายต่อไป  
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วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

• กลุ่มเป้าหมายที ่1 

 นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 นกัศึกษา ม.ราชภฎัมหาสารคาม 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่จะใชชี้วติอยูใ่นมหาวทิยาลยักวา่ 7-8 ชัว่โมงต่อวนัเพ่ือศึกษา หรือ

พบปะเพ่ือน และเวลาหลงัเลิกเรียนมนัรวมตวัท่ีสรรพสินคา้ เช่น ห้างเสริม

ไทยคอมเพล็กซ์ ห้างบ๊ิกซีช่วงเยน็บางกลุ่มท่ีรายรับไม่มาก จะทานอาหาร

ตามสั่งบริเวณท่ีพกั บางกลุ่มเลือกทานท่ีร้านอาหาร ชอบสถานบนัเทิงยาม

คํ่าคืนท่ีพกัส่วนใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากสถานศึกษา 

 

• กลุ่มเป้าหมายที ่2 

 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 อาจารยใ์นมหาลยัราชภฎั 

 ขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม 

 หมอและพยาบาลในจงัหวดั 

 

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

กลุ่มพยาบาล เขา้เป็นกะ) มีรายไดไ้ม่สูงมาก แต่มีรายรับนอกเหนือจากงาน

ประจาํค่อนขา้งเยอะส่วนใหญ่จะพกับา้นพกัราชการ และซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

ไวเ้พ่ือปล่อยเช่าใหก้บักลุ่มนกัศึกษาเพ่ือเป็นการทุนระยะยาว 

• กลุ่มเป้าหมายที ่3 

 ร้านอาหาร 

 ร้านเบเกอร่ี  คอฟฟ่ี 

 ร้านขายของชาํ หรือ อะไหล่รถ 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่ไม่มีวนัหยดุ เปิดกิจการทุกวนัและดาํเนินกิจการดว้ยตวัเอง ไม่ให้

พนักงานเก็บเงินการใชชี้วิตหากอยู่ในกลุ่มคา้ขาย จะใชชี้วิตหลงัปิดร้าน 

เพ่ือหาร้านอาหารอร่อยๆ ทาน หรือ ทาํทานท่ีบา้นเอง ส่วนกลุ่มร้านอาหาร 

จะมีช่วงเชา้และกลางวนัท่ีจะเป็นช่วงเวลาพกัผอ่น สามารถพาครอบครัวไป

ชมภาพยนต ์เดินซ้ือสินคา้ตามสรรพสินคา้ได ้

• กลุ่มเป้าหมายที ่4 

 พนกังานธนาคารทุกธนาคาร 

 พนกังานในหา้งสรรพสินคา้ 

 พนกังานประจาํศูนยจ์าํหน่ายรถยนต ์

 พนกังานโรงแรม 
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ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีตอ้งประจาํอยู่ท่ีออฟฟิศ หรือ ตามโชวรู์ม หรือ

เคาน์เตอร์รับลูกคา้ ส่วนใหญ่หลงัเลิกงานจะเขา้สรรพสินคา้เพ่ือเลือกซ้ือ  

อาหารสาํเร็จรูปเขา้บา้น หรือ รับประทานท่ีศูนยก์ารคา้ หรือตามร้านอาหาร

ตามสั่งทัว่ไปซ่ึงเป็นร้านราคาไม่แพงมาก จากการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็น

งานบริการ จะไม่ไดห้ยดุวนัหยดุเสาร์ – วนัอาทิตย ์จะไดห้ยดุวนั ธรรมดา

สปัดาห์ละ 1 วนั เพ่ือพกัผอ่นและทาํงานบา้น  เป็นวยัท่ีกาํลงัสร้างเน้ือสร้าง

ตวั ตอ้งการพฒันาจากการเช่าหอ้ง เป็นการซ้ือสินทรัพยด์ว้ยตวัเอง หรือเพ่ือ

ขายดาวน์ ลงทุนระยะสั้น 

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

รายไดท่ี้เนน้ขยายฐานรายไดจ้ากธุรกิจหลกัสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ผ่านรูปแบบจากการสร้างเพ่ือ “ขาย” อยา่งเดียวมาเป็น

การสร้างหรือการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือ “ปล่อยเช่า”  ดว้ยเหตุผลหลกัๆ คือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กบัธุรกิจ และเพ่ิม

โอกาสให้กบัผูบ้ริโภคนั้น ปัจจุบนัโครงการ Roccia Condo 1  มียอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสม ณ. 31 ธนัวาคม 2562  รวม 29         

ยนิูต เช่าซ้ือ 1 ยนิูต หอ้งวา่ง 45 ยนิูต 

เดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันาโครงการ  Roccia Condo 3  เปิดให้เช่ารายเดือน โดยเร่ิมประชาสัมพนัธ์

และเปิดให้ลูกคา้เขา้พกัตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี มีผูเ้ช่าเต็มมาโดยตลอด จึงไดเ้ปิด

โครงการ Roccia Condo 2 ใหลู้กคา้จองหอ้งพกั ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และใหลู้กคา้เร่ิมเขา้พกัได ้ในเดือนกรกฎาคม 2560   

โครงการ Roccia Condo 4  เร่ิมประชาสัมพนัธ์ ให้ลูกคา้จองในเดือนเมษายน 2561 และให้ลูกคา้เร่ิมเขา้พกัได้ในเดือน 

พฤษภาคม 2561 เป็นตน้มา ซ่ึงทั้ง 3 ตึก มีอตัราการหมุนเวียนในการเขา้พกัเฉล่ียมากกวา่ 90% โดยมีรายละเอียดอตัราค่าเช่า

ดงัน้ี 

• Roccia Condo 2,3              fully furnished + เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ยน็  อตัราค่าเช่า  3,700 บาท / เดือน   ค่านํ้ า  

     ค่าไฟ เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 

• Roccia Condo 4 (ชั้น 1)     fully furnished + เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น, แอร์, ทีว,ี ตูเ้ยน็  อตัราค่าเช่า  3,700 บาท / เดือน   ค่านํ้ า  

   ค่าไฟ เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 

• Roccia Condo 4 (ชั้น 2-4)  fully furnished + เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น, แอร์ อตัราค่าเช่า  3,500 บาท / เดือน    ค่านํ้ า ค่าไฟ 

    เก็บตามท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ 

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

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

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

เมตร สถานะโครงการ ณ. 31 ธันวาคม 2564 

สถานะโครงการ 

ณ.วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 

(ยูนิต) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน% 

ยอดโอนสะสม 336 591 91% 

จอง/ทาํสญัญา 2 4.59  1% 

เช่าซ้ือ 4 6.84 1% 

หอ้งวา่ง 29 73.57 7% 

รวมทั้งหมด 371 676 100% 
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการออริจนิส์ บางมด – พระราม 2    

- จุดแข็งของโครงการ ออริจนิส์ บางมด – พระราม 2 

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

ท่ีเป็นคอนโดแนวสูง) 

 ทาํเลการเดินทางท่ีสะดวก สบาย ติดถนนพระราม ซ่ึงเป็นเสน้ทางใหม่ในการเดินทางเขา้ศูนยก์ลางธุรกิจ

ท่ีสะดวกสบายไม่แพท้างด่วน และโครงการทางพิเศษบางพลี - บางขุนเทียน หรือวงแหวนใต ้และเป็น

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

และโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 ระบบรักษาความปลอดภยั หลายขั้นตอน ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ถึงความปลอดภยั 

 ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงหวัลาํโพง – มหาชยั) 

 ผา่นการรับรองจาก EIA เรียบร้อยแลว้ 

 กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์ 

บริษทัพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเพ่ือขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมุ่งพฒันา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด โดยการพฒันาท่ีอยู่อาศัยในแต่ละทาํเล บริษทัจะพิจารณาให้เหมาะสมกับตลาด 

สอดคลอ้งกบัรูปแบบและวถีีการใชชี้วติของคนรุ่นใหม่ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการบริหารจดัการโครงการและบริการหลงัการขาย เพ่ือการ

บริการและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใหเ้กิดความประทบัใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ของบริษทัไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 กลยุทธ์ทางด้านราคา 

บริษทักาํหนดกลยทุธ์ทางดา้นราคา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ทาํเลท่ีตั้ง  พ้ืนท่ีใชส้อย เป็นตน้ และเปรียบเทียบกบัราคาของโครงการอ่ืนท่ีมีรูปแบบและ   

ท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาถึงตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการกาํหนดราคาจะตอ้งเป็น

ราคาท่ีเหมาะสม ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่า รวมไปถึงการรักษาระดบักาํไรของบริษทั ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตาม           

ท่ีบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายไว ้

 กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขาย 

บริษทัให้ความสําคญักับการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายโดยตรง ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ,การส่ือสารผา่นทางเวป็

ไซตข์องบริษทั (www.greenresources.co.th)   และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ไปอ่านและ

ศึกษารายละเอียดเบ้ืองตน้ของแต่ละโครงการได ้ 

ในดา้นของการส่งเสริมการขาย บริษทัจะพิจารณาถึงแรงจูงใจท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ก่อนท่ีจะนาํมาพิจารณา

เพ่ือออกแบบโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ การแถมเคร่ืองปรับอากาศ การใหส่้วนลดต่าง ๆ     

เป็นตน้ 
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 กลยุทธ์ทางด้านการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษทัมีช่องทางการจาํหน่ายโดยตรง ผ่านสาํนกังานขายของแต่ละโครงการ ดว้ยทีมขายของบริษทั ท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจในตวัสินคา้ และความรู้เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมเป็นอย่างดี จะรับรองลูกคา้ทั้งท่ีแวะเขา้มาเยี่ยมชม

โครงการท่ีสํานักงานขาย และห้องตวัอย่าง ณ ท่ีตั้ งโครงการ และทางโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด               

ซ่ึงทีมขายสามารถอธิบายใหลู้กคา้และประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ รับทราบรายละเอียดและขอ้มูลโครงการ  

นอกเหนือจากทีมขายของบริษทัแลว้ บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัท่ีเป็นตวัแทนขายมืออาชีพ และมีคุณภาพมาร่วม

งานในการขายใหก้บัทางบริษทั ทั้งน้ีบริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายใหก้บัทีมขายของบริษทั และบริษทัท่ีเป็นตวัแทน

ขาย เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายของบริษทั อีกทางหน่ึง ภายใตก้รอบอาํนาจอนุมติัของบริษทัซ่ึงจะผ่านการตรวจสอบ /     

สอบทานจากผูจ้ดัการฝ่าย ผูอ้าํนวยการฝ่าย และประธานบริหารตามตารางอาํนาจอนุมติัท่ีกาํหนด  

ทั้ งน้ี  ผู ้ท่ีสนใจในโครงการของบริษัท ย ังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลข                           

02-504-5237-39 หรือศึกษาขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.greenresources.co.th 
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม 

 

 

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวเิคราะห์ คือ ประเภทหอ้งขนาดเลก็ หรือหอ้งแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้ง

กระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้งถูกกวา่หอ้ง 1 หอ้งนอน และมีลิฟทซ่ึ์ง

เป็น Facility ท่ีดีสาํหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกวา้ง 8 เมตร

Situation

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

750,000 บาท

Price and Area

• โครงการร็อคเซียก็สามารถพฒันารูปแบบใหเ้ป็น 1 หอ้งนอนกบัหอ้งนอนกบัหอ้งครัว

• (ควรขายราคาแบบหอ้ง สตูดิโอ)

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ในจงัหวดัมหาสารคาม มีอุปสงค์

ค่อนขา้งนอ้ย จึงตอ้งสร้างบรรยากาศต่างๆ ใหเ้กิดกระแส และความสนใจใน การซ้ือ - ขาย เพ่ิมข้ึน และ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือดาํรงชีพ และ เพ่ือความปลอดภยั

• Life Style เช่น ใชก้ระเป๋าราคาประหยดั หรือกินอาหารตามร้านขา้งทางธรรมดา ร้านตามสัง่ตอ้งการของ

จาํเป็นในการดาํรงชีวติหากซ้ือคอนโด เช่น TV เคร่ืองใชร้ถมอเตอร์ไซค ์หรือรถอีโกค้าร์ ส่วนใหญ่เป็น

พนกังานปฎิบติัการ พยาบาล เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ส่วนใหญ่รายได ้18,000 บาทข้ึนไป ชอบเดินตลาด

นดั หรือ ชอบเดินหา้ง

Theories of Motivation

• กลุ่มนกัศึกษา ใหผู้ป้กครองซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัระหวา่งศึกษาและขายหรือปล่อยเช่าต่อ

• กลุ่มขา้ราชการซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยั

• กลุ่ม SME ซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยัเอง

• กลุ่มพนกังาน ซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัเอง หรือ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น

Target Approach
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โครงการเดิมช่ือ คือ “ศูนยห์อพกั ตกัสิลา” ซ่ึงโดยส่วนใหญ่คนในพ้ืนท่ีรู้จกัเป็นอย่างดีว่าเป็นอพาร์ทเมน้ท์ หรือ หอพกั                

ท่ีสร้างเพ่ือให้นกัศึกษาไวเ้ช่าเป็นรายเดือน ดงันั้นในกรณีน้ีคือการ Renovate เพ่ือขายคอนโด นอกจากการปรับเปล่ียนโฉม

หน้า หรือ รูปแบบภายนอกแลว้ พร้อมเปล่ียนช่ือใหม่ “โครงการร็อคเซีย”  เพ่ือกระตุน้แรงซ้ือจากการกลุ่มเป้าหมาย หรือ

สร้างความสดใส แตกต่างข้ึนอีกคร้ัง 
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการคอนโด ออริจนิส์ บางมด-พระราม2  

 

 

 

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ มีห้องหลายขนาดให้เลือกสรร ดงัน้ี 1.Superior Design 28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 

ห้องนํ้า ห้องรับแขก 1 มุมบริการ  2.ห้อง Super Deluxe Design รวม 2 ห้องของห้องขนาด 56 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 

ห้องนํ้า 1 ห้องรับแขก 1 มุมบริหาร  3. ห้อง Deluxe Design ขนาด 33,39,44,46.5 ตารางเมตร 1 ห้องนํ้า 1 ห้องรับแขก 1

มุมบริการ

Situation

• ราคาเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 61,000.- บาท/ตารางเมตร และราคาจะเพ่ิมข้ึนตามความสูงของชั้น

Price and Area

• Lobby โถงทางเขา้ขนาดใหญ่, สวนพกัผอ่นขนาดใหญ่บริเวณดา้นหนา้โครงการ แบบ Tunnel Tropical 

Garden , Sky Fitness , สระวา่ยนํ้ า

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

• ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีหลายขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมความรัดกมุต่อลูกบา้นท่ีมาอาศยัอยู่

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมปัจจุบนับริเวณดงักล่าว โครงการ     

ออริจินส์ ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือดาํรงชีพ เพ่ือความปลอดภยั และซ้ือเพ่ือเกร็งกาํไร 

• กลุ่มเป้าหมายจะมี lifestyle ท่ีทนัสมยัและรักความสะดวกสบาย

Theories of Motivation

• กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง

• กลุ่มนกัลงทุนทัว่ไป

• กลุ่ม SME ซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยัเอง

• กลุ่มพนกังาน ซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัเอง หรือ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น

• กลุ่มนกัลงทุนระยะสั้นซ้ือเพ่ือเกร็งกาํไร

Target Approach
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3. สภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าประเภทขายสินค้าเฉพาะทาง เช่น 

เฟอร์นิเจอร์ ต่างมาเปิดท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ดงันั้น แนวโน้มความเจริญของจงัหวดัมหาสารคามมีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ          

อีกทั้งการพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยั โรงพยาบาล จะทาํให้จงัหวดัมหาสารคามมีความเจริญเพิ่มข่ึน นอกจากน้ี จงัหวดั

มหาสารคาม ยงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี ดงันั้นจงัหวดัมหาสารคามจะเป็นจงัหวดัท่ีเพ่ือน

บา้นของไทย เช่น จีน เวียดนาม ลาว ส่งนกัศึกษามาศึกษาเพ่ิมข่ึน หลกัสูตรการศึกษา ไม่วา่ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเกาหลี      

ก็มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ซ่ึงอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการเปิดภาควิชาแพทย์ศาสตร์               

(แผนปัจจุบนั) จะเห็นไดจ้ากการพฒันาโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ตลาดคอนโดมิเนียมให้เขา้พกัอาศยัในบริเวณรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคามทั้งเก่าและใหม่ มีความเป็นไปไดใ้น

การพฒันา เน่ืองจากจาํนวนอุปทานยงันอ้ยกว่า จาํนวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น    

ชาวต่างถ่ิน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคอีสาน และในจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงกบัจงัหวดัมหาสารคาม นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาจากประเทศ

เพ่ือนบา้น เขา้มาศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม แก่ ชาวจีน และชาวเวยีดนาม เป็นตน้ 

แนวโน้มการเพ่ิมข่ึนของบุคคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการขยายหลักสูตรการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงบริเวณท่ีน่าสนใจเพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในเขตบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลยัซ่ึงบริเวณดงักล่าว

ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั และยงัเป็นบริเวณท่ีสะดวกในการคมนาคมของนกัศึกษา (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย)    

4. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี –    

 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

1. การวเิคราะห์ทางการตลาด  

สรุปสภาวะธุรกจิพลงังานปี 2563 - 2564 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์พลงังานปี 2563 ความตอ้งการใชพ้ลงังานลดลง 

5.8% จากการใช้นํ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ ท่ีลดลง ในขณะท่ีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 0.4%                     

ดา้นแนวโนม้การใชพ้ลงังานในปี 2564 สนพ. ไดมี้การพยากรณ์โดยอา้งอิงสมมุติฐานดา้นเศรษฐกิจ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง

มาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงาน คาํนึงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19         

ระลอกใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยประมาณการความตอ้งการใชพ้ลงังานค่อนขา้งทรงตวั โดยคาดการณ์เพ่ิมข้ึน 0.1-0.4% ส่วนความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานทดแทนคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน 5% จากนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนของภาครัฐ 

แนวโน้มการใชพ้ลงังานปี 2564 ซ่ึง สนพ. ไดมี้การพยากรณ์โดยอา้งอิงสมมุติฐานดา้นเศรษฐกิจ และนโยบาย         

ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชพ้ลงังาน โดย สศช. คาดวา่ในปี 2564 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะขยายตวัร้อย

ละ 3.5 – 4.5 ดา้นราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ์วา่ราคานํ้ ามนัดิบดูไบเฉล่ียในปี 2564 คาดวา่จะอยูใ่นช่วง  41.0 

– 51.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สาํหรับอตัราแลกเปล่ียนคาดวา่จะอยูใ่นช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่

เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตวัลดลงร้อยละ 4.9 ทั้งน้ี สนพ. ไดค้าํนึงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัเน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ระลอกใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดย สนพ. ไดป้ระมาณการความตอ้งการใชพ้ลงังานในปี 2564 ออกเป็น 2 กรณี 
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คือ กรณีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 คร้ัง และกรณีท่ีเกิดการระบาดมากกวา่ 1 คร้ัง ในรอบ      

ปี 2564 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การใช้พลังงานขั้นตน้ ปี 2564 คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 2 ถึง 19 จากการเพ่ิมข้ึนของพลังงานเกือบ                     

ทุกประเภท ยกเวน้การใชน้ํ้ ามนัท่ีลดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดการณ์วา่การใชก๊้าซธรรมชาติจะมีการใชเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

ถึง 41 การใชถ่้านหิน/ลิกไนตค์าดวา่จะมีการใชค้่อนขา้งทรงตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย ร้อยละ 1 ถึง 4 ส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน 

คาดวา่จะมีการใชเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 50 จากนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้านาํเขา้ คาดวา่จะมีการ

ใชเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

การใชน้ํ้ ามนัสาํเร็จรูป ปี 2564 คาดวา่มีการใชล้ดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดวา่การใชน้ํ้ ามนัเคร่ืองบิน จะลดลง

ร้อยละ -458 ถึง -515 ตามการหดตัวของการท่องเท่ียว และ การใช้ LPG ในส่วนท่ีไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks                   

ของอุตสาหกรรม   ปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลงร้อยละ -7 ถึง -27 ส่วนการใชน้ํ้ ามนัดีเซล คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ถึง 13     

ส่วนการใชเ้บนซินและแก๊สโซฮอล คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ถึง 8 

การใช ้LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดวา่จะมีการใชล้ดลงร้อยละ -10 ถึง -55 โดยการใชใ้นภาคครัวเรือน     

คาดวา่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 ถึง 25 และภาคอุตสาหกรรม คาดวา่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ถึง 36 ในขณะท่ีการใชใ้นรถยนตค์าดวา่จะ

ลดลงร้อยละ -122 ถึง -158 

ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดวา่การใชจ้ะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ถึง 41 โดยเพ่ิมข้ึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม

การใชใ้นภาคขนส่งคาดวา่จะยงัคงลดลงต่อเน่ืองจากการท่ีผูใ้ช ้NGV เปล่ียนกลบัมาใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากคาดวา่ราคา

นํ้ ามนัยงัคงไม่สูงมากนกั 

การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ี 191,029 ลา้นหน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ตามภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและตามการดาํเนินมาตรการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 

ซ่ึงทางกลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพ่ือจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ       

ตามนโยบายของภาครัฐท่ีสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนโดยกลุ่มบริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการ

พฒันาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทนซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีศกัภาพในการเติบโตสูง และมีความเส่ียง

จากการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งท่ีมาของรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมัน่คงและต่อเน่ืองในระยะยาว 

จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบติดตั้ งพ้ืนดิน            

(Solar Farm ) ภายใตก้ารดาํเนินการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

 

2. การตลาดของธุรกจิของพลงังาน 

2.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  การผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2564 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใชใ้นการจดัจาํหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐฯ โดยมีรายละเอียด ของแต่ละ

โครงการดงัต่อไปน้ี 
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1. โครงการทีจ่ .ลพบุรี จาํนวน 1 MW 

          

 2.โครงการ SK1 จ.สระแก้ว จาํนวน 5 MW 
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3.โครงการ VT จ.นครราชสีมา จาํนวน 5 MW 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโดยในปี 2563 - 2564 บริษทัไดเ้ร่ิมตน้ขยายในธุรกิจ

พลังงาน ในส่วนงานใหม่คือการให้บริการรับจ้างจัดหาอุปกรณ์ ออกแบบ และติดตั้ งอุปกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการให้บริการบาํรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ และให้

ค ําปรึกษาในการติดตั้ งระบบพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (EPC) โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือโครงการ รายละเอยีด หมายเหตุ 

1. SOLAR  ROOFTOP 

VIBHAVADI HOSPITAL 

SITE : VIBRAVADI, BANGKOK 

CAPACITY: 384.8 KWP. 

SOLAR PANEL : JINKO SOLAR 

INVERTER: HUAWEI 

ส่งมอบงานแล้ว 

100 % 

2. SOLAR  ROOFTOP 

VIRIYA HOUSE 

 

SITE :NAWAMIN 155, BANGKOK 

CAPACITY: 72.00 KWP. 

SOLAR PANEL:JINKO SOLAR 

INVERTER :HUAWEI, SOLAR 

EDGE 

ส่งมอบงานแล้ว 

100 % 

3. SOLAR ROOFTOP 

THEPHARAK 

WAREHOUSE 

 

SITE : PATTHANAKARN, 

BANGKOK 

CAPACITY: 448.00 KWP. 

SOLAR PANEL:JINKO SOLAR 

INVERTER : HUAWEI 

ส่งมอบงานแล้ว 

100 % 
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2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)  

การผลิตกระแสไฟเพ่ือจดัจาํหน่ายจะมีราคาตามสญัญาท่ีไดล้งนามกบัคู่คา้ ตลอดระยะเวลาของ

สญัญานั้น ๆ แต่ในส่วนของการกาํหนดราคาสาํหรับบริการและการติดตั้ง  บริษทัฯ จะคาํนวณจากตน้ทุน

ท่ีบริษทัมีและเพ่ิมในส่วนกาํไรขั้นตน้  

2.3 กลยุทธ์สถานที ่(Place) 

ตามท่ีภาครัฐได้ส่งเสริมธุรกิจประเภทาพลังงานทดแทนนั้ นสํานักนโยบายและแผนของ

กระทรวงพลงังานมุ่งเนน้ส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนในกลุ่ม ของโซลาร์รูฟทอ็ปภาคประชาชน

เขา้มาแทน แต่ภายใตก้ารพ่ึงพิงการไดรั้บใบอนุญาตจาํหน่ายไฟฟ้า ท่ีลดลงจากสาเหตขา้งตน้ ปรากฎวา่

ตน้ทุนในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและบนพ้ืนมีค่าท่ีลดลงจนมีราคาตน้ทุน     

การผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านคร

หลวงในระดับท่ีประหยดั ได้หากมีการติดตั้ งเพ่ือใช้ประโยชน์เอง (Self Consumption) ลดลงหรือ

ประหยดัโดยประมาณ 12 – 30% จึงส่งผลให้เกิดอุปสงค์มากข้ึน จากภาคเอกชนท่ีมีความประสงค์จะ

ปรับปรุงโครงสร้างการใชพ้ลงังานของธุรกิจโ บริษทัไดด้าํเนินการลงทุน บริษทัจึงเล็งเห็นประโยชน์

ดงักล่าว จึงไดเ้ลือกในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงงาน ท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

บริษัทจะดําเนินศึกษาโครงการท่ีมีความสนใจในการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า ภายใน

อุตสาหกรรม และจะนาํเสนอผลงานท่ีผ่านมา และให้ลูกคา้มองเห็นประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการ

ดาํเนินการดงักล่าว  

3. การวเิคราะห์การแข่งขัน 

เน่ืองจากในปัจจุบนัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าปี 2564- 2563 คาดวา่จะหดตวั 2.0-3.0% (จากท่ีขยายตวั 2.7%     

ในปี 2562) ผลจากมาตรการ Lockdown เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหกิ้จกรรมทาง

เศรษฐกิจหดตวัทั้งภาคการผลิตและบริการ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2564-2565 คาดวา่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเติบโต

ดีข้ึนโดยลาํดับ ปัจจัยหนุนทั้ งด้านอุปสงค์ท่ีมีตลาดรองรับแน่นอน และด้านอุปทานจากนโยบายสนับสนุน                     

การลงทุนของภาครัฐตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก     

ทั้งน้ี กลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีการลงทุนมีแนวโน้มเร่งตวัข้ึนตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย โครงการพลงังาน

แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ตามลาํดบั  

เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีภาครัฐจะทยอยรับซ้ือไฟฟ้า อีกทั้งเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพการแข่งขนัดา้น

ตน้ทุนและแหล่งวตัถุดิบ สาํหรับโครงการพลงังานลม ภาครัฐจะเร่ิมรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2565-2567 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี

การลงทุนขยายสายส่งไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเป้าหมายคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ 

โครงสร้างธุรกิจผลิตไฟฟ้าของไทยมีลกัษณะผูกขาดโดยภาครัฐเป็นผูซ้ื้อรายเดียว (Enhanced Single 

Buyer Model) กล่าวคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT) 

เป็นทั้งผูผ้ลิตและรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) และผูผ้ลิต

ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) รวมถึงยงัผูกขาดระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission system) 

โดยมีการไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority: MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial 
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Electricity Authority: PEA) ทาํหน้าท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าและมีการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก 

(Very Small Power Producer: VSPP)   

ทศิทางการเตบิโตของธุรกจิผลติไฟฟ้าขึน้อยู่กบั 

• ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ ซ่ึงผนัแปรตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียคิดเป็น

ประมาณ 0.9-1.1 เท่าของอตัราการเติบโตของ GDP  เม่ือพิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจ พบวา่ ในปี 2562 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และภาคอ่ืนๆ มีการใชไ้ฟฟ้าในสดัส่วน 44.6%  25.5%  25.5% 

และ 4.4% ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ ตามลาํดบั (ภาพท่ี 3) โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้

ไฟฟ้ามากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพ้ืนฐาน  อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์ และ

พลาสติก ตามลาํดบั สําหรับภาคบริการท่ีมีการใชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่ อพาร์ทเมน้ท์และเกสต์เฮ้าส์ 

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม ขายปลีก ขายส่ง ตามลาํดบั 

• นโยบายภาครัฐ ไดแ้ก่ (1) แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) 

และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) 

โดยจะกาํหนดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท[1] (2) นโยบายดา้นราคารับซ้ือไฟฟ้า

ท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล  (ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และนํ้ ามนั) โดยปัจจุบนัอยูภ่ายใตร้ะบบ Feed-in Tariff [2] (FiT) จากเดิมท่ีใชร้ะบบ 

Adder [3] (Box 1) และ (3) แผนพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 

สําหรับประเทศไทยผูผ้ลิตเอกชนมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยปี 2562 มีสัดส่วน

รวมกนัอยู่ท่ี 57.7% ของกาํลงัการผลิตติดตั้งในระบบ แบ่งเป็น IPP สัดส่วน 30.3% และ SPP + VSPP 

สดัส่วน 27.4% ขณะท่ี EGAT ผลิตและนาํเขา้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบา้นมีสดัส่วนรวมกนัอยูท่ี่ 42.3% 

 ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

1. ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)  

• กาํลงัการผลิตติดตั้ง: มากกวา่ 90 เมกะวตัต ์ใชก๊้าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงหลกั ผูผ้ลิตไดแ้ก่       

(1) บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง (2) บจก.กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส (3) บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที (4) บจก.กัลฟ์

เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น (5) บจก.ราชบุรีเพาเวอร์ (6) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ (7) บมจ.ผลิตไฟฟ้า                 

(8) บจก.โกลว์ ไอพีพี (บ่อวิน) (9) บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (10) บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี         

(11) บจก.เก็คโค่-วนั และ    (12) บจก.อีสเทิร์น เพาเวอร์ 

• รายไดข้องธุรกิจ: กลุ่มน้ีจะมีความเส่ียงตํ่าในการรับรู้รายได ้เน่ืองจากมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว         

(อายุสัญญา 25 ปี) กับ EGAT โดยมีรายได้จาก 2 ทางคือ (1) รายได้ขั้นตํ่าท่ีจะไดรั้บตามท่ีกาํหนดใน

สัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวกบั EGAT หรือท่ีเรียกว่า Minimum take และ (2) รายไดจ้ากปริมาณการจ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบจริงตามการใชข้องผูบ้ริโภคในประเทศ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนโรงไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ อาทิ เมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย 
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2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) 

• กาํลงัการผลิตติดตั้ง: 10-90  เมกะวตัต์ ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํ้ ามนั และพลงังาน

หมุนเวียน ผู ้ผลิตกลุ่มน้ีขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้กับ EGAT ส่วนท่ีเหลือจะขายให้แก่โรงงาน

อุตสาหกรรมในสถานท่ีใกลเ้คียง จาํแนกเป็น (1) SPP ประเภท Firm มีสัญญาขายไฟฟ้าให้ EGAT 

เป็นระยะเวลา 20-25 ปี เช้ือเพลิงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน และ (2) SPP ประเภท 

Non-Firm อายุสัญญา 5 ปี (ต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี) เช้ือเพลิงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นพลงังานหมุนเวียน 

อาทิ แสงอาทิตย ์ลม ขยะชีวมวล   

• รายไดข้องธุรกิจ: ผูผ้ลิตไฟฟ้า SPP มีรายได ้2 ทางคือ (1) รายไดจ้ากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวกบั 

EGAT    มีการประกนัรายไดข้ั้นตํ่าเช่นเดียวกบั  IPP ความเส่ียงในการรับรู้รายไดจึ้งค่อนขา้งตํ่า และ                        

(2) รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าโดยตรงให้กบัลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง รายได้

ในส่วนน้ีจะผนัแปรตามทิศทางเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมของลูกคา้ รวมถึงผลตอบแทนจาก

การลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่น จีน และไตห้วนั 

พลงังานลมในเวยีดนาม เป็นตน้ 

3. ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP) 

• กําลังการผลิตติดตั้ง: น้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ ใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน อาทิ 

แสงอาทิตย ์ลม พลงันํ้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ โดยทัว่ไปจะผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องเป็นหลกั 

ส่วนท่ีเหลือจะขายให้กบั MEA และ PEA ในอตัรารับซ้ือภายใตร้ะบบ Feed-in Tariff (FiT) ตลอด

อายโุครงการโดยอิงตามประเภทเช้ือเพลิง (Box 1) ผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการ

รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม จดัหาออกแบบ และก่อสร้าง เน่ืองจากมีความชาํนาญงานดา้นติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า รวมถึงผูผ้ลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยเีซลแสงอาทิตย ์

• รายได้ของธุรกิจ: ผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั MEA และ PEA ตามสัญญา    

โดยจะรับรู้รายไดห้ลงัจากจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD) แลว้ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงธรรมชาติ      

อาทิ แสงอาทิตย ์ลม และนํ้ า ในช่วง 1-2 ปีแรก ผลประกอบการจะอยูใ่นภาวะขาดทุน เน่ืองจากมี

ภาระตน้ทุนสูงจากการก่อสร้างและการติดตั้งระบบ จากนั้นผลประกอบการจะปรับดีข้ึนจากการ

ทยอยรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ 

ผลประกอบการมกัมีความไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัปริมาณและราคาวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

จากการวเิคราะห์แนวโน้ม 

ปี 2563 คาดวา่รายไดข้องผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนโดยรวมจะเติบโตชะลอลง ตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีซบเซา ในปี    

2564-2565 คาดวา่รายไดข้องผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนโดยเฉพาะรายใหญ่มีแนวโนม้เติบโตดีข้ึน จากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าใน

ประเทศท่ีมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม ภาวะการแข่งขนัดา้นตน้ทุนมีแนวโนม้สูงข้ึน โดยเฉพาะการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ทาํใหผ้ลประกอบการโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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• ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP): คาดรายไดมี้ทิศทางเติบโตดีข้ึนเป็นลาํดบัในปี 2564-2565 หนุนโดยปริมาณการ

จาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศและผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ สําหรับทิศทางการลงทุน คาดว่าผูผ้ลิต       

มีแนวโน้มหันไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน เน่ืองจากแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1        

พ.ศ. 2563-2580 จะมีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนจากก๊าซธรรมชาติเพียง 700 เมกะวตัต์ในช่วงปี          

2564-2565 (อาจมีการเล่ือนออกไปเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปี 2563)      

อีกทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มกัจะไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทาํให้ถูกต่อตา้นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

ขณะท่ีการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาทิ เมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น ทั้งประเภทโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงังานหมุนเวียนโดยเฉพาะ

พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลม 

• ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP): รายได้ธุรกิจยงัสามารถประคองตัวได้ โดยโอกาสการลงทุนจะเอ้ือเฉพาะกับ                    

(1) โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติระบบ Cogeneration ท่ีจะทยอยส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2562-2568 ซ่ึงสามารถ

ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บันิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมไดต้่อเน่ือง (2) การลงทุนใหม่

ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP hybrid firm เน่ืองจากต้นทุนค่าเช้ือเพลิงตํ่ากว่าราคาขายปลีก            

ค่าไฟฟ้า (ตน้ทุนประมาณ 1.81 บาทต่อหน่วย ขณะท่ีราคาขายปลีกค่าไฟฟ้าอยูท่ี่ประมาณ 3.60 บาทต่อหน่วย) และ                     

(3) การลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพ่ือรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP): รายไดท้ยอยเติบโตจากปัจจยัหนุนทางดา้นอุปสงคท่ี์มีตลาดรองรับแน่นอน แต่

โอกาสในการขยายการลงทุนอาจจาํกดัเฉพาะบางกลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายรัฐตามแผน PDP และ 

AEDP ฉบบัปรับปรุงใหม่ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคาภาคประชาชน ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีภาครัฐจะทยอยเปิดรับซ้ือไฟฟ้าตามลาํดบั  อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการรายใหม่อาจ

เผชิญข้อจํากัดด้านวัตถุดิบสําหรับการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากชีวมวล ขยะ และ                         

ก๊าซชีวภาพ  ส่วนโครงการพลงังานลม ภาครัฐอาจทยอยเปิดรับซ้ือไฟฟ้าสําหรับการลงทุนในโครงการใหม่ใน       

ปี 2565-2567 

จากข้อมูลข้างต้นจงึวเิคราะห์การแข่งขันได้ดงันี ้

ดา้นการแข่งขนัในธุรกิจค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เน่ืองจากผูป้ระกอบการ   

มีการขยายกาํลงัการผลิตทั้งจากรายเดิมและการเขา้มาลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีศกัยภาพดา้น

การเงินและเทคโนโลย ีเช่น ผูผ้ลิต  IPP / SPP กลุ่มผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างงานวศิวกรรม/จดัหาออกแบบและก่อสร้าง 

(EPC) เน่ืองจากมีความชาํนาญงานดา้นติดตั้งระบบไฟฟ้า และจากกลุ่มผูผ้ลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย ์เป็นตน้     

ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่ม  ไดแ้ตกไลน์ธุรกิจมาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมากข้ึน บริษทัจึงตอ้งมีการปรับแผนกลยทุธ์ให้

เป็นไปตามสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูด้าํเนินการจัดหาผลิตภณัฑ์และ/หรือ บริการ โดยมีการเปรียบเทียบราคา และ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จะพิจารณาจากภาพรวมซ่ึงจะมีลาํดบัการอนุมติัตามขั้นตอนแผนการปฎิบติังานของบริษทั เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑบ์างรายงานจะตอ้งมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ (บางรายงานตามสญัญาเดิมท่ีมีกบัคู่คา้ในส่วนของการรับประกนั) 
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5. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 

1.3.1  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ปัจจุบัน บริษทัฯ ได้รับการอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยต์ลาดแห่งประเทศไทย  ให้ทบทวนการปรับยา้ยกลุ่ม

อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources)  หมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจากในปี 2562 มีรายไดจ้าก

ธุรกิจไฟฟ้า สดัส่วนถึงร้อยละ 69 ของรายไดร้วม และยงัคงมีธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์2 โครงการท่ียงัดาํเนินการประเภท

ท่ีอยูอ่าศยัโดยเนน้การขายโครงการอาคารชุด (ทรัพยสิ์นท่ียงัจดัจาํหน่ายไม่แลว้เสร็จ) ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารศึกษา

เป็นหลกั  โดยโครงสร้างการลงทุน ในบริษทัยอ่ยเป็นกลุ่มของพลงังานทดแทน บริษทัและบริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และ กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน  มีดงัน้ี 

ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

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

ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559   

พร้อมทั้งจดทะเบียนเพ่ือเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือย่อหลกัทรัพย ์รวมทั้งตราประทบัของบริษทั  ต่อ

เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ มีผลเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

  **แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2558 บริษัทจะใช้ช่ือ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด 

(มหาชน) แทน บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

  ในช่วงปี 2561  และ 2562 บริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากการให้เช่าของโครงการร็อคเซียคอนโด จ.มหาสารคาม 

ประมาณ 8.73  ลา้นบาทและ 10.25 ลา้นบาทตามลาํดบั 

                   2     บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เขา้ลงทุนใน บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (เป็นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์          

สร้างคอนโด ภายใตช่ื้อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2)  ดว้ยเงินลงทุน 160  ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 1 

มีนาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ทาํรายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของโอริน โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจาํนวน 150,000 หุน้

GREEN COMPANY

กลุ่มธุรกจิพฒันา

อสังหาริมทรัพย์
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 1 บริษัท ORIN 2

100%

กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทนและ

ให้บริการ (EPC)
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 1

บริษัท TSAM 3

บริษัท SK1 4

บริษัท VT 5
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และชาํระเงินค่าซ้ือขายตามสัญญาใหแ้ก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลให้โอรินมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (รายละเอียดความ

คืบหนา้ของโครงการจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 1.3.1) 
 3    บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บริหาร

สินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และลดทุน

จดทะเบียนจากเดิม 177 ลา้นบาทเป็น 45 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อมาเม่ือบริษทัไดเ้ขา้ศึกษาธุรกิจดงักล่าวแลว้และยงัไม่สามารถดาํเนินการประกอบกิจการ

ไดใ้นปัจจุบนั ทางคณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาอนุมติัให้ปิดกิจการหรือจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั

ออกไปตามมติการประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้าย

ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน   

  หมายเหตุ :   

  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ได้จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายจาํนวน 4,499,996 หุ้นหรือ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในราคาซ้ือขาย 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงกนั ให้แก่นางสาว

ดวงศิริ  ปัญญาคง  (ผูซ้ื้อ) 

    4      บริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์  จาํกดั 

โครงสร้างการถือหุน้ในบริษทั SK1 (บริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั) 

  โครงสร้างการถือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 196,000 19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29.4% 

3 ML* บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

*บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จาํกัด : ML  ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน SK1 ไว้กับ 

GREEN และ ACDE ในสัดส่วนร้อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลาํดับ 

 โครงสร้างการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 490,000 49.0% 

2 GREEN*** บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

หมายเหตุ  ***  อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ ACDE โอนหุ้นสามัญของ SK1 จํานวน 

29.4% และรับโอนสิทธิการรับจํานาํหุ้นบุริมสิทธิท้ังหมดท่ี ACDE ทําไว้กับ ML

ให้กับ GREEN และ รายงานการประชุมกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมมีมติรับทราบการโอนหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท เอสเค วนั 

เพาเวอร์ จาํกัด จาก ML ให้กับ GREEN 
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5 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 

o โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั) 

โครงสร้างการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 ACDE สามญั 367,497  49.0% 

2 AST* บุริมสิทธิ 382,503   51.0% 

รวม 750,000 100% 

* บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จาํกัด (AST) ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่

ท้ังหมดใน VT ไว้กับ ACDE  

โครงสร้างการถอืหุ้นณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 367,497 49% 

2 GREEN*** บุริมสิทธิ 382,503 51.0% 

รวม 750,000 รวม 

หมายเหตุ  ***  อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ ACDE โอนหุ้นสามัญของ VT จาํนวน 49% 

และรับโอนสิทธิการรับจํานาํหุ้นบุริมสิทธิท้ังหมดท่ี ACDE ทําไว้กับ AST ให้กับ 

GREEN และ GREEN ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด               

จาก AST เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน  2563 

กลุ่มธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ตาํบลบางพูด        

อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี วนัท่ีจดัตั้งบริษทั 7 มกราคม 2535  จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 

2548  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืน

สองร้อยห้าสิบบาทถว้น) เม่ือวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม  2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการ

ตดัหุน้ จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

ในปี 2556 ไดเ้ร่ิมการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ โครงการร็อคเซีย คอนโด จงัหวดัมหาสารคาม  

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพ่ืออยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งน้ีบริษทัฯ มีแนวนโยบายในการบริหารงานและวา่จา้ง

ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นตามแบบท่ีกาํหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจดัส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษทัไดเ้ขา้

ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใตช่ื้อ โครงการร็อคเซีย เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียม จาํนวน 4 ชั้น ทั้ งหมด 4 อาคาร 

ห้องพกัอาศัยจํานวน 75 ยูนิต รวมทั้ งโครงการ 300 ยูนิต  สถานท่ีตั้ ง ใกล้แหล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลัย จังหวดั

มหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 189 ลา้นบาท ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีการก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% พร้อมโอนทุก

อาคาร  
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ในปี 2560 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและยอดจาํหน่ายของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ฝ่ายบริหารจึงมี

นโยบายในการปรับปรุงอาคารบางส่วนของโครงการเพ่ือให้เช่า ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับท่ีน่าพอใจ โดยส่วนท่ีให้เช่ามีผูเ้ช่าใน

อตัราร้อยละ 80 – 95 ตลอดปีท่ีผา่นมา และในปี 2561 ไดมี้การขยายส่วนอาคารใหเ้ช่าเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้ 

    ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในช่วงปี 2564  มียอดการโอนอาคารชุดดงักล่าวทั้งหมด  1  ห้อง คิดเป็นมูลค่า

รวมทั้งส้ินประมาณ  0.65 ลา้นบาท และอาคารโครงการร็อคเซีย 1 โอนแลว้ 33 ห้อง คงเหลือ 42 ห้อง และ  ในส่วนอาคาร

โครงการร็อคเซีย  2 - 4  ไดเ้ปิดใหเ้ช่ารายเดือน เดือนละ 3,500 – 3,700 บาท ซ่ึงมีผูเ้ช่าคิดเป็นร้อยละ 91 ของจาํนวนหอ้งเช่า

ทั้งหมดโดยมี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 10.75 ลา้นบาท  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 818,024,729 บาท คิดเป็นหุ้น

สามัญ 818,024,729 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ (0) รายช่ือผูถื้อหุ้น                                       

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 รายช่ือของคณะกรรมการบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 รายช่ือกรรมการบริษัทฯ   ตาํแหน่ง 

 1. นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการบริษทั 

 2. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 3. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี  รองประธานกรรมการบริษทั 

 4.นายสมควร มูสิกอินทร์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายพีระพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 7. นางภวญัญา กฤตชาติ   กรรมการ 

 8. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์   กรรมการ 

 9. นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั  กรรมการ 

 บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน         :  เม่ือเร่ิม ก่อตั้งบริษทัมีทุนจดทะเบียน 150  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  150,000   หุน้  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1,000   บาท 

หมายเหตุ   ในปี 2561 บริษทัฯ ไดข้อมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลดทุนจดทะเบียนบริษทัจาํนวน 

105,000  หุน้  ณ ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจาํนวน 45,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

1,000   บาท  จึงทาํใหทุ้นจดทะเบียนเป็น 45,000,000 บาท (ส่ีสิบหา้ลา้นบาท)  

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  

ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดพร้อมโอน 

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

  ออกเป็น 
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- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหตุ     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวไม่มีภาระหนีส้ิ้นแต่ประการใด 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 69,327 บาทต่อตารางเมตร 

 อาคารสูง 19 ชั้น จาํนวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 

 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

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

ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น     จาํนวนหุ้น        สัดส่วน (%) 

1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส       149,998               99.9998 

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

3. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ                   1  0.0001 

กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน 

 บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (จาํหน่ายออกจากบริษัทย่อย) 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  (บริษทัยอ่ย)  สถานท่ีตั้งอาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบาง

พดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ทะเบียนเลขท่ี 0125558006551 ไดท้าํการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจากเดมิ 135,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบห้าล้านบาท) ใหม่  เป็นทุนจดทะเบียน 177,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ด

สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. อา้งถึงมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 50,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท โดยออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเรียกค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระ

แลว้คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุน จาํนวน 21,250,000 บาท   

 รวมทุนจดทะเบียน  จาํนวน 135,000,000   บาท 

 ทุนชาํระแลว้    จาํนวน    56,250,000   บาท 

 คงเหลือเงินท่ีตอ้งชาํระ  จาํนวน      78,750,000   บาท  

2.    อา้งถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561  เม่ือวนัท่ี  16 มีนาคม  2561  ท่ีประชุมพิจารณาการเรียก

ชาํระค่าหุน้ของบริษทัฯ ในส่วนท่ียงัมิไดเ้รียกชาํระให้ครบเต็มมูลค่าจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (บมจ.กรีนฯ)         

อีกจาํนวน  3.75 บาท  รวมเป็นจาํนวน 10 บาท (ชาํระเต็มจาํนวน) จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จาํนวน 40,000,000 บาท (จากการเพ่ิมทุนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 

2558 ) 

 จาํนวนเงินท่ีเรียกชาํระคร้ังน้ี   จาํนวน   15,000,000  บาท 

 รวมทุนชาํระแลว้  จาํนวน     71,250,000  บาท   (จากทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท) 

 คงเหลือเงินท่ีตอ้งชาํระ  จาํนวน   63,750,000  บาท  
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3.    อา้งถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี  19 เมษายน 2561  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุน จด

ทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 42,000,000 บาท (ส่ีสิบสองลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 

4,200,000 หุน้     (ส่ีลา้นสองแสนหุน้) มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) โดยเรียกชาํระค่าหุน้ 2.50 บาท จาํนวน 

10,500,000 บาท   

 รวมทุนจดทะเบียน จาํนวน 177,000,000   บาท 

 ทุนชาํระแลว้    จาํนวน   86,000,000   บาท                             

 คงเหลือเงินท่ีตอ้งชาํระ  จาํนวน      91,000,000   บาท  

ในปี 2562 บริษทัยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนบริษทัแตป่ระการใด 

ในปี 2563 บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ํากัด ได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น             

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

และลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 177 ลา้นบาทเป็น 45 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563       

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อมาเม่ือบริษทัไดเ้ขา้ศึกษาธุรกิจดงักล่าวแลว้และยงัไม่สามารถดาํเนินการประกอบ

กิจการไดใ้นปัจจุบนั ทางคณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาอนุมติัให้ปิดกิจการหรือจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั

ออกไปตามมติการประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายต่างๆท่ี

เกิดข้ึน 

4.  อา้งถึงมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม  2563  พิจารณาอนุมติัลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 132,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นบาท) โดยการลดจาํนวนหุ้น

สามัญจํานวน 13,200,000 หุ้น (ส่ีล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยชําระคืนค่าหุ้น         

เป็นจาํนวนเงิน 46,000,000 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 

เดิม 

 รวมทุนจดทะเบียน จาํนวน 177,000,000   บาท 

 ทุนชาํระแลว้    จาํนวน   86,000,000   บาท                             

 คงเหลือเงินท่ีตอ้งชาํระ  จาํนวน      91,000,000   บาท  

ใหม่ 

 รวมทุนจดทะเบียน จาํนวน   45,000,000   บาท 

 ทุนชาํระแลว้    นจาํนว    45,000,000   บาท                             

 คงเหลือเงินท่ีตอ้งชาํระ  จาํนวน                 0.00   บาท  

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   กรรมการ 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น     จาํนวนหุ้น        สัดส่วน(%) 

1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส    4,999,997          99.9997 

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

3. นายประทีป  อนนัตโชติ         1 0.0001  

4. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ         1 0.0001 
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 การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2564 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติในการตดัจาํหน่ายนั้น (จัดจาํหน่ายแล้ว

ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1) จึงทาํให้บริษัทดังกล่าวไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกรีนฯ อีกต่อไป  

 บริษัท เจ อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั (จาํหน่ายออกจากบริษัทย่อย) 

 บริษัท เจ อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด  ได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 

0165556001056 สถานท่ีตั้ง 242 หมู่ท่ี 4 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชาํระ

แลว้จาํนวน 14,500,000 บาท (สิบส่ีลา้นห้าแสนบาทถว้น) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน โดย บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน)  เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวเป็นจาํนวน 1 เมกะวตัต ์รวมเป็นมูลค่าท่ีบริษทัฯ จะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 

77,000,000.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   ประธานกรรมการ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   กรรมการ 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 

4. นายเจริญ  ชูศรี    กรรมการ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น     จาํนวนหุ้น สัดส่วน(%) 

  1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส   149,996  99.996 

  2. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี              1 0.001 

  3. นายประทีป  อนนัตโชติ     1  0.001 

  4. นายเจริญ   ชูศรี     1 0.001 

  5.     นางจรียา    ชูศรี     1 0.001 

สรุปข้อมูลโครงการ  

ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ตั้งอยูท่ี่ อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี ผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวธีิ Photovoltaic PV Technology  

พืน้ทีโ่ครงการ ขนาด 4,134 ตารางวา หรือคิดเป็น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 

อตัรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา 

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา สญัญามีอาย ุ25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธ.ค. 2581 โดย ณ วนัท่ี  31 สิงหาคม 2560 

สญัญามีอายคุงเหลือ 21 ปี 4 เดือน 

กาํลงัการผลติ  994.8 กิโลวตัต ์(kWp) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566) 

สินทรัพย์ทีจ่ะเข้าซื้อ มูลค่ารายการรวม 77.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

• ท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 

ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จาํนวน 2.0 ลา้นบาท  

• อาคารติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารควบคุม และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินขา้งตน้ จาํนวน 

17.0 ลา้นบาท 

• แผงโซล่าเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา ในโครงการฯ รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้า
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ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 จาํนวน

รวม 58.0 ลา้นบาท 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีมติอนุมติัในการพิจารณาให้สัตยาบนั

การเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ี

เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดั

เก่ียวกบัการโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางประการ จึงทาํให้ บริษัท เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จาํกัด เป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท กรีนฯ (ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและภายในอนาคตเม่ือบริษัทฯ ดังกล่าวโอนสิทธิเรียบร้อย

แล้วผู้บริหารจะดาํเนินการปิดบริษัทดังกล่าวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย และ

เพ่ือให้บริษัทกรีนฯ รับรู้รายได้ในธุรกิจพลงังานโดยตรง) 

เหตุผลและความจาํเป็นในการปรับเปลีย่นรูปแบบการเข้าลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 

2560 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ในฐานะผูข้าย ไดด้าํเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตาม

สัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวร้ะหว่างกัน แต่เน่ืองจาก              

มีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัระเบียบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลใหบ้ริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ไม่สามารถโอนสิทธิ

ตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษทัไดท้นัที เน่ืองจากผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็นบริษทัในเครือของผูโ้อน

เสียก่อนจึงจะดาํเนินการได ้ดงันั้น เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามขอ้ตกลงการซ้ือขายโครงการฯ ผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดัให้แก่บริษทั เพ่ือให้บริษทั

และบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด มีสถานะเป็นบริษัทในเครือกันเพ่ือดําเนินการขอโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

กระแสไฟฟ้ามายงับริษทัต่อไป  

ด้วยเหตุผลขา้งตน้ บริษัทจึงมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์และ          

แผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั เป็นการเขา้ถือหุ้นในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 

จาํกดั แทน        ทั้งน้ี บริษทัขอเรียนวา่บริษทัไดต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดาํเนินการต่าง ๆ ในเร่ือง

ดงักล่าวและทราบถึงประเด็นความเส่ียงท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

กระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแลว้ แต่เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้คาํรับรองดาํเนินการและไดท้าํขอ้ตกลงเก่ียวกบัการโอนหุ้นขา้งตน้ไว้

ล่วงหนา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจึงเห็นวา่ไม่มีความเส่ียงในการเขา้ทาํรายการ 

การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท เจ.อีโซล่าร์ ลพบุรี จํากัด ให้กับ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด 

(มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 ไดมี้มติ พิจารณาอนุมติัการโอนสิทธิและ

หนา้ท่ีตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของ บริษทั เจ.อี  โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ใหก้บั บริษทั กรีน รีซอร์ซเซส จาํกดั (มหาชน) อา้งถึงท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในโครงการฯ               

ในรูปแบบของการซ้ือทรัพยสิ์นและสิทธิในการดาํเนินโครงการและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัรับซ้ือทรัพยสิ์นต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจากผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั 

เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ในฐานะผูข้าย ไดด้าํเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

กระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษทัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวร้ะหว่างกนั แต่เน่ืองจากมีขอ้ขดัขอ้งตาม

เง่ือนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงผูรั้บโอนสิทธิจะตอ้งเป็นบริษทัในเครือกบัผูโ้อน
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เสียก่อนจึงจะดาํเนินการได ้ส่งผลให้บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า

ให้แก่บริษทัไดท้นัที ดงัน้ี เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ครบถว้นตามสัญญาซ้ือขายโครงการ ผูถื้อหุ้นทั้งหมดของ 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั จึงตกลงโอนหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดัให้แก่บริษทั ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ บริษทั

จึงมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเขา้ลงทุนจากเดิมซ่ึงเขา้ซ้ืออุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ของโครงการฯ ซ้ือจาก 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั เป็นการเขา้ถือหุน้ในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั แทน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์นการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาและใหค้วามยินยอมและดาํเนินการโอนสิทธิ

และหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว ให้แก่บริษทั กรีนฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบท่ีกาํหนดไวต้่อไปดว้ย และวนั

เดียวกนั บริษทั กรีนฯ ไดส่้งหนงัสือขอรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (GREEN23/2561)ไปยงัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เพ่ือแจง้ให้ทราบว่า  มีความประสงคท่ี์จะขอรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากบริษทั เจ.อี.     

โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 กฟภ.ไดมี้หนงัสือแจง้ให ้บมจ. กรีนฯ และ บริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั แจง้วา่

เม่ือพิจารณาแลว้ปรากฎว่า บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั (ผูโ้อน) และ บมจ.กรีนฯ (ผูรั้บโอน) มีลกัษณะเป็นนิติบุคคล

บริษทัในเครือตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 (3) และ (4) ดงัน้ี 

1. บริษทั กรีนฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นของบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั จาํนวน 144,996 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

145,000 หุน้ ซ่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของทุนทั้งหมด 

2. บุคคลเกินกว่าก่ึงจาํนวนกรรมการซ่ึงมีอาํนาจจดัการในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกัด เป็นกรรมการซ่ึงมี

อาํนาจจดัการในบริษทั กรีนฯ  

โดยให้ดาํเนินการจดัส่งเอกสารประกอบการทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใน 60 วนันบัจาก

วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561  

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ไดล้งนาม

ในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 คร้ังท่ี 2 รวมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพ่ือโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาดงักล่าวใหแ้ก่  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) โดย บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกัด (มหาชน) จะได้รับค่าไฟฟ้าตามสัญญาแทน บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกัด หลงัจากได้ดาํเนินการยื่นเอกสาร                

ขอใบอนุญาตให้ผลิตพลงังานควบคุม (พค2) ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจง้ 1 มกราคม 2562 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการขออนุญาตตามขอ้กาํหนดของการไฟฟเส่วนภูมิภาคเรียบร้อยและไดเ้ร่ิมรับค่าไฟฟ้าตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดมี้หนงัสือเลขท่ี นร.1305/000814 

เร่ือง การอนุมติัให้ไดรั้บการส่งเสริมเพ่ือรับโอนกิจการ โดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดรั้บมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพิ้จารณาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริม

เพ่ือรับโอนกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1694 (2)/2558 ลงวนัท่ี 2 

มิถุนายน 2558 จากบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั ได ้โดยให้ไดรั้บสิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ เท่าท่ีเหลืออยู ่และให้แกไ้ข

เง่ือนไข ทุนจดทะเบียนในเง่ือนไขเฉพาะโครงการขอ้ 3 และขอ้ 8 ในส่วนของวงเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตาม

มาตรา 31 วรรคหน่ึง เป็นดงัน้ี 

  ขอ้ 3 จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 715,020,835 บาท ก่อนออกบตัรส่งเสริม 
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  ขอ้ 8 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง มีมูลค่าไม่เกิด 39,609,225.05 บาท และ

ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์มาตรา 37 เพ่ิมเติม 

 บมจ.กรีนฯ ไดรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแลว้ 

และไดรั้บบตัรส่งเสริม เลขท่ี 62-0276 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562  จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

หมายเหตุ    อา้งถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  ท่ีประชุมมีมติขายบริษทั

ยอ่ย คือ บริษทั JE Solar โดยจาํหน่ายเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

และไม่ใช่บุคคลท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ.กรีนฯ 

  บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) รับรู้รายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน 

 บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั 

 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 เดิมบริษทัช่ือ นอร์ติส ซีแอลเอ็มวี จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงเป็น 

บริษทั เอสเค วนัเพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ณ ปัจจุบนั สถานท่ีตั้งอาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13                    

ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105559037957 มีทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพลงังาน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนใน  SK1 ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ

โรงไฟฟ้าของสหกรณ์นิคมสระแกว้ ซ่ึงเป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท 

ผา่นการถือหุน้บางส่วนใน SK1 ร่วมกบับริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“NT”) และ  บริษทั เมทลิงค ์ อินโฟ จาํกดั 

(“ML”) โดยเขา้ทาํรายการ ดงัน้ี   

(1) ACDE เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก นางสาวคริสติน่า ไกรภสัสร์

พงษ ์ (ผูถื้อหุน้สามญัของ SK1 เดิม) ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(2) ACDE ใหกู้ย้มืแก่ ML ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

(3) GREEN ใหกู้ย้มืแก่ SK1 ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

หมายเหตุ  ML เป็นบริษทัผูส้นบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ เดิม ซ่ึงตกลงโอนการสนบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ ใหแ้ก่ 

SK1  คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 330 ลา้นบาท ทั้งน้ี ML ยงัคงถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ

หุ้นทั้งหมดของ SK1 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการโอนสิทธิตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงนอ้ยกวา่หุน้สามญั (หุ้นบุริมสิทธิ 

100,000 หุน้มีสิทธิออกเสียงเท่าหุน้สามญั 1 หุน้) 

โครงสร้างการเข้าลงทุนโดย ACDE  

 (1)  ซ้ือหุ้นสามัญ 29.40% ใน SK1 จากคุณคริสติน่า ในราคา 9,820,000 บาท (มีส่วนเพ่ิมมูลค่าหุ้นจํานวน       

1,000,000.-  บาท)  (ภายหลงัจากท่ี ACDE เขา้ถือหุ้นใน SK1 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 แลว้ SK1 จึงมีสถานะเป็นบริษทั

ยอ่ยทางออ้มของ GREEN) 

 (2)  รับโอนสิทธิตามตัว๋สัญญาใช้เงินและสัญญาจาํนําระหว่าง คุณคริสติน่าและ ML ในราคา 9,180,000 บาท             

(ไม่มีส่วนเพ่ิมใดๆ) 
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(3)  จากนั้น SK1 จึงเรียกชาํระค่าหุน้จนเต็มจาํนวนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมด ดงันั้น NT, ACDE จึงชาํระค่าหุ้นสามญัท่ี

ตนถือเพ่ิมเติม โดย ACDE ชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมเติมจนเตม็มูลค่า คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 20,580,000 บาท 

(4)  ผู ้ถือหุ้นสามัญ (NT (โดย NTE) และ ACDE) ให้กู้ยืมแก่ ML เ พ่ิมเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ                            

(NT 40% : ACDE 60%) เพ่ือใชช้าํระค่าหุ้นบุริมสิทธิจนเต็มมูลค่า ซ่ึงคิดเป็นเงินในส่วนท่ี ACDE ให้กูย้ืมเป็นจาํนวน 

21,420,000 บาท  

(5)  นอกจากน้ี เพ่ือให้ SK1 มีทุนเพียงพอ NT (โดย NTE) และ GREEN ตกลงให้กู้ยืมแก่ SK1 ตามสัดส่วน                  

การถือหุ้นระหว่าง NT และ ACDE (40 : 60)  โดย NT ให้กู้ยืมเป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท และ GREEN ให้กู้ยืมเงินเป็น

จาํนวน 18 ลา้นบาท   

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ก่อนการเข้าลงทุนของบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จํานวนหุ้น ชําระแล้ว 
ชําระแล้ว

(บาท) 
ยงัไม่ชําระ ยงัไม่ชําระ(บาท) 

สัดส่วนตามทุน 

จดทะเบียน 

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

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

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

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

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานใน SK1 ภายหลงัการเข้าลงทุนของบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จํานวนหุ้น ชําระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 

จดทะเบียน 

1 NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

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

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

รวม 10,000,000 100,000,000 100% 

         หมายเหตุ   1. NT และ ACDE  ให้กู้ยืมเงินแก่ ML จาํนวนรวม 51 ล้านบาท (ในสัดส่วนการให้กู้ยืม  NT 40% : ACDE 60%)  เพ่ือใช้ 

    ชําระค่าหุ้นบุริมสิทธิใน SK1 โดย ML ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้แก่ NT และ ACDE ตามสัดส่วนเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยต๋ัว

สัญญาใช้เงินมีอาย ุ3 ปี และอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึง ML ในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก SK1 

ในอัตราเดียวกันกับดอกเบีย้เงินกู้ยืมตามต๋ัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว 

2. ACDE เข้าลงทุนใน SK1 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ซ่ึงส่งผลให้ SK1 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GREEN 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  

2. นายประทีป   อนนัตโชติ  

3. นางภวญัญา    กฤตชาติ 

4. นางสาวประภารัตน์  ตงัควฒันา  

5. นางสาวอรอุมา    สีแสงทอง 

6. นายประพนัธ์   อศัวพลงัพรหม 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและสาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2562 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2562 ได้มีมติให้บริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จํากัด (SK1)              

จากบริษทั นอร์ติส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (NT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี การดาํเนินการ

เป็นไปตามอาํนาจดาํเนินการ/อนุมติัของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 19 

กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดมี้การทาํรายการดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมี โครงสร้างผูถื้อหุ้นใน SK1 ก่อนและหลงัการ

เขา้ทาํรายการ เป็นดงัน้ี 

• โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 ก่อนการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จาํนวนหุ้น ชําระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 

จดทะเบียน 

1. NT สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

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

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

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 

• โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 หลงัการเขา้ลงทุนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภท จาํนวนหุ้น ชําระแล้ว 
สัดส่วนตามทุน 

จดทะเบียน 

1. GREEN สามญั 196,000 19,600,000 19.6% 

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

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

รวม 1,000,000 100,000,000 100% 

 

หมายเหตุ ML ทําการจํานําหุ้นบุ ริมสิทธิ ท่ี ถืออยู่ทั้ งหมดใน SK1 ไว้กับ  GREEN และ ACDE                 

ในสดัส่วน GREEN 20.4 % และ ACDE 30.6%  

ทั้ งน้ี NT ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ ML จาํนวนรวม 20.4 ลา้นบาท (อายุสัญญา 3 ปี        

นบัจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ให้แก่ GREEN ทั้งหมด รวมทั้งสิทธิการรับชาํระหน้ีในตน้เงินจาก SK1 จาํนวน 9 ลา้นบาท 

(อายุสัญญา 10 ปี นับจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561) ตามสัญญากูย้ืมเงินระหว่าง NT และ SK1  และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดจาํนวน 0.27 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.27 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามเง่ือนไขตามสญัญาท่ีผูข้ายกาํหนด บริษทัได้

พิจารณาแลว้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต บริษทัจึงตกลงรับเง่ือนไขดงักล่าวไว ้รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตตามสญัญาดงักล่าว ใหแ้ก่บริษทั  รวมมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดรั้บทั้งหมด ดงัน้ี 
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1. มูลค่าหุน้สามญั SK1    19,600,000.00 บาท  

2. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – ML    20,400,000.00 บาท 

3. ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื – SK1      9,274,931.48 บาท 

4. ส่วนเกินมูลค่าหุน้       3,561,643.84  บาท 

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

  รวม     52,836,575.32 บาท 

  ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าว มีมูลค่ารายการท่ีจ่ายเท่ากบั 52,836,575.32 บาท เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ สูงสุด

เท่ากบัร้อยละ 5.75   และบริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงอาํนาจการลงนามผูกพนับริษทั และ เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ

บริษทัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  

2. นายประทีป   อนนัตโชติ  

3. นางภวญัญา    กฤตชาติ 

4. นายประพนัธ์    อศัวพลงัพรหม 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและสาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2563 - 2564 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให ้บมจ.กรีนฯ 

ดาํเนินการรับโอนหุน้สามญัของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) จาํนวน 29.4% จาก บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

หรือ “ACDE” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมถึง การรับโอนสิทธิในการรับจาํนาํในหุน้บุริมสิทธิของ SK1 ท่ีทาง ACDE 

มีอยูเ่ดิม ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุ้น และ สิทธิในการรับจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั จาก บริษทัยอ่ย ดงักล่าว จะทาํให้

โครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 เปล่ียนเป็นดงัน้ี  

• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วนั เพาเวอร์ จํากดั) 

o  โครงสร้างการถือหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 196,000 19.6% 

2 ACDE สามญั 294,000 29.4% 

3 ML* บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

*บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จาํกัด : ML  ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน SK1 ไว้กับ GREEN และ 

ACDE ในสัดส่วนร้อยละ 20.4% และ 30.6% ตามลาํดับ 
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o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ  

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 490,000 49.0% 

2 ML บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ

การรับโอนหุน้บุริมสิทธิของบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) จาํนวน 51% จาก บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั หรือ 

“ML” ใหแ้ก่บริษทัทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ใน SK1 เปล่ียนเป็นดงัน้ี  

 

• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท SK1 (บริษัท เอส เค วนั เพาเวอร์ จํากดั) 

o  โครงสร้างการถือหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 490,000 49.0% 

2 ML บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ  

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 490,000 49.0% 

2 GREEN บุริมสิทธิ 510,000 51.0% 

รวม 1,000,000 100% 

  จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลทาํให้บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ  

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี  

3. นางภวญัญา    กฤตชาติ 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและสาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565       

 บริษัท เวนตุส โซลาร์  จาํกดั 

  บริษทั เวนตุส โซลาร์  จาํกดั จดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105559197229        

สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี มีทุนจดทะเบียน

และทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหา้ลา้นบาทถว้น) ประกอบธุรกิจพลงังาน 

  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561  ทาง AST จะดาํเนินการโอนหุน้สามญั จาํนวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งส้ินร้อย

ละ 49 ของหุน้จาํนวน 750,000 หุน้ ใหก้บั ACDE 
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บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (“ACDE”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งส้ิน 320          

ลา้นบาท ผ่านการถือหุ้นใน VT โดยเป็นการซ้ือหุน้จาก AST ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่ใช่บุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั GREEN  

 รายช่ือผูถื้อหุน้ของ AST ประกอบดว้ย  

1. นายแทฮี คิม                         1  หุน้  0.001% 

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

3. นายกมัพล  จนัทะกลุ     681,840  หุน้ 51.000% 

ขั้นตอนที ่1  

ACDE ซ้ือหุน้สามญัของ VT จาก AST จาํนวน 367,497 หุน้ ในราคาสุทธิ       61,749,700 บาท 

ACDE ให ้AST กูย้มืเงินจาํนวน*         38,250,300 บาท 

(อายสุญัญาเวลา 2 ปี (นบัจากวนัท่ี 11/6/2561) ค ํ้าประกนัดว้ยหุน้บุริมสิทธิของ VT จาํนวน 382,503 หุน้) 

แบ่งเป็นเงินค่าหุน้ทั้งหมด          75,000,000 บาท 

ส่วนเพ่ิมมูลค่าหุน้           25,000,000 บาท 

รวมมูลค่าเงินลงทุน        100,000,000 บาท 

ขั้นตอนที ่2 

VT กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนอ่ืน     210,000,000 บาท 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ VT        10,000,000 บาท  

รวมมูลค่าเงินกูย้มื         220,000,000 บาท 

เพ่ือชาํระค่าเคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลือตามสญัญาใหแ้ก่ AST  

รวมมูลค่าโครงการสุทธิ        320,000,000 บาท 

หมายเหตุ   มูลค่า 320 ล้านบาท เป็นมูลค่าทั้งหมดของโครงการ  

*** ภายหลงัจากครบสญัญาเงินกูต้ามอายสุญัญา 2 ปี แลว้ ทาง AST จะโอนหุน้บุริมสิทธิ จาํนวน 382,503 หุน้ ใหก้บั ACDE 

ในส่วนดอกเบ้ียจะมีการหกัลบกบัเงินปันผลท่ี AST มีสิทธิจะไดรั้บ  

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

o สิทธิในการออกเสียงคิดเป็น 10 หุน้ ต่อ 1 เสียง  

o สิทธิในการรับเงินปันผล หรือการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ตามท่ีไดมี้การเสนอหรือประกาศจ่าย โดย

คณะกรรมการและ/หรือ อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ หลงัจากจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัแลว้ 

o ไม่สามารถแปลงจากหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัได ้

o สิทธิอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
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รายช่ือผู้ถือหุ้น VT ก่อนเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

ลาํดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

(ชําระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

- กลุ่ม ก          

- กลุ่ม ข         

 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

 

367,497 

382,500 

 

48.997% 

51.000% 

2 นายชาง จี-ปิง หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

3 นายกาํพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

รวม  750,000 100% 

รายช่ือผู้ถือหุ้น VT หลงัเข้าลงทุนของ บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

ลาํดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

(ชําระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั หุน้สามญั 367,497 48.997% 

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

3 นายกาํพล จนัทกลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

4 นายแทฮี คิม หุน้บุริมสิทธิ 2 0.002% 

รวม  750,000 100% 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในปี 2563 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให ้บมจ. กรีนฯ ดาํเนินการรับโอนหุน้สามญัของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (“VT”) จาํนวน 

49.0%  จาก บริษทั เอซีดีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั หรือ “ACDE” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมถึง การรับโอนสิทธิในการรับ

จาํนาํในหุ้นบุริมสิทธิของ VT  ท่ีทาง ACDE มีอยูเ่ดิม ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุ้น และ สิทธิในการรับจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิ 

ของบริษทั จาก บริษทัยอ่ย ดงักล่าว จะทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ใน VT เปล่ียนเป็นดงัน้ี 

• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั) 

o โครงสร้างการถอืหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 ACDE สามญั 367,497  49.0% 

2 AST* บุริมสิทธิ 382,503   51.0% 

รวม 750,000 100% 

* บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จาํกัด (AST) ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน VT ไว้กับ 

ACDE  
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o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 367,497 49% 

2 AST บุริมสิทธิ 382,503 51.0% 

รวม 750,000 รวม 

* AST ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบริุมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน VT ไว้กับ GREEN 

 และในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บมจ. กรีนฯ ไดด้าํเนินการรับโอนหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 

(“VT”) จาํนวน 51.0%  จาก บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด)์ จาํกดั หรือ “AST” ซ่ึงทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุ้นใน 

VT เปล่ียนเป็นดงัน้ี 

• โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัท VT (บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั) 

o โครงสร้างการถอืหุ้นเดมิ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 367,497 49% 

2 AST บุริมสิทธิ 382,503 51.0% 

รวม 750,000 100% 

* บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จาํกัด (AST) ได้ทาํการจาํนาํหุ้นบุริมสิทธิท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน VT ไว้กับ 

ACDE  

o โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลงัการทาํรายการ 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้น ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 GREEN สามญั 367,497 49% 

2 GREEN บุริมสิทธิ 382,503 51.0% 

รวม 750,000 รวม 

 จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลทาํให้บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยทางออ้ม เป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

การเปลีย่นกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ ปี 2564 

ลาํดบั รายช่ือ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

(ชําระแล้ว) 

คดิเป็น 

1 กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 367,497 48.997% 

2 กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) หุน้บุริมสิทธิ 382,501 51.001% 

3 นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ หุน้บุริมสิทธิ 1 0.001% 

4 นางภวญัญา   กฤตชาติ หุน้บุริมสิทธิ 2 0.001% 

รวม  750,000 100% 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 56 

 

1. นายพิพทัธ์    วริิยะเมตตากลุ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 

3. นางภวญัญา กฤตชาติ 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและสาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 

 ธุรกิจรับติดตั้งและบํารุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering-

Procurement-Construction : EPC)   

 ธุรกิจรับติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร เป็นการ

ให้บริการดา้นการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Engineering, Procurement and Construction หรือ EPC) โดยเนน้

การใหบ้ริการแก่คู่คา้ท่ีมีความสนใจในการลดค่าไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในระยะยาว  ทั้งธุรกิจขนาด

ใหญ่ ไดแ้ก่กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงงานอุตสากรรม โกดงัสินคา้ จนถึงกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเช่นบา้นพกัอาศยั อาคาร

สาํนกังาน เป็นตน้  

โดยในปี 2563-2564 มีรายละเอียดของโครงการดงัต่อไปน้ี 

โครงการ รายละเอยีด/สถานทีต่ั้ง สถานะปัจจุบัน 

1. โรงพยาบาลวภิาวดีรังสิต Capacity               :           384,800  watt     

                                         (384.8 kWp.) 

Project cost          :            10.73Mb.     

                                         Offer  27.88 THB / Watt  

EPC cost              :            10.02  Mb.    Offer  26.07 

                                         THB / Watt (EPC / AST) 

Installation            :            4 Months 

Location               :             Vibravadi Rd, Bangkok 

แลว้เสร็จ 

2. บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จาํกดั 

(โกดงั) 

Capacity               :            448,000  watt  (448kWp.) 

Installation            :            4 Months. 

Location               :            Patthanakarn, Bangkok 

แลว้เสร็จ 

3. บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จาํกดั 

    (อาคารสาํนกังาน) 

อาคาร 1 :  36,000  watt  (36 kWp.) 

อาคาร 2 :  12,000  watt  (12 kWp.) 

อาคาร 3:  12,000  watt  (12 kWp.) 

อาคาร 4 :  12,000  watt  (12 kWp.) 

Installation                         :   1 Months. 

Location                             :  Nawamin155  , 

Bangkok 

แลว้เสร็จ 

4. โรงพยาบาลวภิาวดีรังสิต Capacity               :   43,200  watt  (43.20kWp.) 

Installation            :  60 Days. 

Location               :   Vibravadi Rd, Bangkok 

แลว้เสร็จ 
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หมายเหตุ      ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  จากขอ้มูลขา้งตน้บริษทั GREEN รับรู้รายไดใ้นปี 2563 และ 

2564 ตามงวดงานท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา  ส่วนของโครงการอ่ืน ๆ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานและ/หรือ

พิจารณาใน ปี 2564 

 

รูปภาพประกอบ 

โครงการโรงไฟฟ้า จ.ลพบุรี  
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โครงการโรงไฟฟ้า จ.นครราชสีมา 

 

โครงการโรงไฟฟ้า จ.สระแก้ว 
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โครงการ EPC 
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1.3.2 บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทเกนิกว่าร้อยละ 10 

ตามคาํอธิบายหากมีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั เพ่ือให้เห็นโครงสร้างท่ีชดัเจนจึงขออธิบายการถือหุ้นของบริษทั กรีน รี

ซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) คือ นายไต ้ชอง อี ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณมากกวา่ร้อยละ 18  แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 25         ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั  

ซ่ึงบริษทัเล็งเห็นว่าบุคคล และ/หรือ ผูถื้อหุ้นดังกล่าว ท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทั                

มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั ในกรณีของการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี บริษทัยึดมัน่ในการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และคาํนึงถึง

ประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นสําคญั โดยบริษทัได้ปฎิบัติตามมาตรการการกาํกับดูแลและ

ควบคุมภายในท่ีดีโดยตลอดมา 

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ดูจากงบการเงินท่ี เปิดเผย 

 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น    

(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จํานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดบัญชี

รายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสุด เมือ่วนัที ่30 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 103,000,000  12.591  

2 นายไต ้ ชองอี 77,047,624  9.419  

3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 74,032,261  9.050  

4 นายพิชิต วริิยะเมตตากลุ 74,000,000  9.046  

5 นายพิจิตต ์  วริิยะเมตตากลุ 70,899,400  8.667  

6 พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 29,600,000  3.618  

7 น.ส.วราภรณ์  สมานพนัธ์ชยั 25,040,000  3.061  

8 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,280,400  1.868  

9 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 13,363,000  1.634  

10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10,886,700  1.331  

11 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 324,875,344 39.715 

                  รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 818,024,729 100.00 
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(ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ 

       การดาํเนินการของบริษัทอย่างมนีัยสําคญั  

 ไม่มี 

(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)                               

ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่

กาํหนดไว้ใน (1) ด้วย 

 ไม่มี 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding’ agreement) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) มีหุน้เพียงประเภทเดียว คือ หุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีมูลค่าท่ี

ตราไวเ้ท่ากนัทุกหุน้ คือหุน้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน : 818,024,729 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 818,024,729 หุน้ 

ทุนท่ีชาํระแลว้ : 818,024,729 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 818,024,729 หุน้ 

1.5  หลกัทรัพย์อืน่ 

 ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 บริษทัฯ ยงัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ  

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหน้าํปัจจยัต่าง ๆ มาประกอบพิจารณา 

เช่น ฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อ  ผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2550     

โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็น

เงินทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และนบัตั้งแต่ปี 2551 -2564  บริษทัฯ มีนโยบายงดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัยงัมีผลการ

ดาํเนินงานขาดทุนสะสมอยู ่ 

นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

สาํหรับบริษทัยอ่ย กาํหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มี

ความจาํเป็น ตอ้งใชเ้งินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัย่อยเสนอให้ท่ีประชุม             

ผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษทัย่อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตาม

กฎหมายแลว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก

นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของบริษทัยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด  (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี                    

เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและสามารถสร้างผลตอบแทน 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น บริษทัจึงเห็นควรให้มีการ

นําระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดําเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับ

หลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล  

เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียงและนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษทัได้

อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือช่วยกาํกบัดูแลสนบัสนุนและพฒันาการ

บริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรเพ่ิมเติมจากการขบัเคล่ือนของ

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน สร้างความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มาตรฐานในการบริหารความเส่ียงเทียบเท่ากบั

บริษทัชั้นนาํและมุ่งเนน้หลกัการกาํกบัดูแลกิจท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อีกทั้ง

ทบทวนการบริหารความเส่ียงปีละ 2 คร้ัง โดยในปี 2564 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 ระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัองคก์รและระดบัจดัการ โดยการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รดาํเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกรอบบริหารความเส่ียงองคก์ร พร้อม

ทั้งกาํกบัดูแลและให้คาํแนะนาํการดาํเนินงานบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกิจภายใตส้ภาวะการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงต่อฝ่ายจดัการซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดบัจดัการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ประเมิน ติดตามและดาํเนินงานบริหารความเส่ียงในมิติต่าง ๆ  

ทั้งน้ี นอกจากการตระหนักถึงการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพแลว้นั้น บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการ

กาํกบัดูแลความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 2.2.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

แผนบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือบริหารความเส่ียงตามนโยบายและขั้นตอนท่ีได้

กาํหนดไว ้รวมทั้งไดว้เิคราะห์ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทักรีนฯ มาเป็นความเส่ียงสาํคญัในระดบัองคก์รของบริษทั 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ร โดยแบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   

      ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ แผนดาํเนินงานและนาํไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้ง

กับปัจจัยภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พนัธกิจ หรือสถานะขององค์กร        

การนาํแผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม ซํ้ าซอ้น ไดแ้ก่ 
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o ความเส่ียงจากการดาํเนินงานเกิดจากการวางกลยทุธ์ (Operational Strategic Risk)  เช่น 

• จาํนวนคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน 

• การขาดทิศทางของกลยทุธ์และเป้าหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปีของส่วนงานไม่

เป็นไปตามระยะเวลาและตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไว ้

 2) ความเส่ียงทางด้านการปฏบิัตงิาน (Operation Risk)  

     ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนาํทรัพยากรของบริษทัมาใช ้เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากความลม้เหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน บุคลากร หรือ

เหตุการณ์ภายนอก  

ประเภทความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากบุคลากร (People Risk)  

   1.1 บุคลากรขาดความรู้ความชาํนาญในงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ขาดการทาํงานแบบมืออาชีพ    

ขาดทกัษะในการปฏิบติังานและการประสานงานท่ีดี ขาดความสามารถในการทาํงานเป็นทีม รวมถึงการขาดความสามารถ

ในการวเิคราะห์งาน ทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดความผิดพลาด 

1.2 ความผิดพลาดของพนกังานในการปฏิบติังาน โดยมิไดมี้เจตนาจะกระทาํผิดหรือทุจริต 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม เ ช่น มีพนักงานมากหรือน้อยเกินไป                     

การมอบหมายงานไม่ตรงกบัความสามารถ การขาดการอบรมใหพ้นกังานมีความเช่ียวชาญหรือเพ่ิมทกัษะขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน การขาดเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร                       

การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไม่ยติุธรรม และค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  

  • ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรไม่ดี เช่น เลิกจา้งไม่เป็นธรรม ไม่สามารถระบุปัญหา 

    ของบุคลากรได ้ 

• ผลการปฏิบติังานของบุคลากรไม่ดี เช่น การปฏิบติังานไม่เหมาะสม ไม่มีรายละเอียด

ของงานท่ีชดัเจน การดูแลการปฏิบติังานไม่ดี การฝึกอบรมไม่เพียงพอ โอกาสเติบโต

ในงานไม่ดี 

• บุคลากรมีจาํนวนและทักษะในการทาํงานไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแนวปฏิบัติในการ

คดัเลือกพนกังานท่ีดี ไม่มีการวางแผนกาํลงัคนท่ีดี 

1.4 การบริหารทรัพยากรองค์กรไม่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์การทาํงานไม่เพียงพอต่อความ

จาํเป็นในการปฏิบติังาน ไม่อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อการใชง้าน  

2. ความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk) เป็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการท่ีเกิดจากความ

ลม้เหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของการปฏิบติังาน ถึงแมว้า่บุคลากรของบริษทัจะเป็นผูมี้ความสามารถดี 

ตรงกบัลกัษณะงาน ตั้งใจทาํงานดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและซ่ือสตัยสุ์จริต โดยอาจมีสาเหตุ ดงัน้ี 
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2.1 การส่ือสาร (Communication) การเขา้ใจไม่ตรงกันในการส่ือสารหรือข้อความในการ

ปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการตีความผดิพลาดการส่ือสาร ไม่ทัว่ถึง หรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยหรือเผยแพร่ออกไปสู่หน่วยงานภายนอก 

ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกนั ทาํใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือหากมีการนาํขอ้มูลไปใชอ้า้งอิง เป็นตน้  

2.2 การขาดความรู้ความเขา้ใจ ในคู่มือ หรือมาตรฐาน รายละเอียดของการปฏิบติังาน รวมถึง

การตรวจสอบและควบคุมท่ีไม่เพียงพอ 

3.ความเส่ียงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็นความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากระบบ

คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครือข่ายการติดต่อส่ือสารของบริษทัเกิดความลม้เหลว  

3.1 ระบบความปลอดภยั (Security) ไม่มีความปลอดภยัจากการโจรกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ 

ลา้สมยั ทาํให้การดาํเนินงานของบริษทัตอ้งหยดุชะงกัหรือไม่สามารถบริการลูกคา้ได ้เช่น ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง การไม่สามารถ    

กูร้ะบบไดท้นัท่วงที 

    3.2 ความผิดพลาดและความสูญเสียของระบบ (System Error/Failure) เช่น ภัยธรรมชาติ 

อคัคีภยั ปัญหาดา้นเทคนิค กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (ไฟตก/ดบั) ระบบสูญเสียความสามารถบางส่วนหรือทั้งหมด จากการทาํลาย

ของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

3.3 การขดัขอ้งของระบบการส่ือสาร (Telecommunication Error) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบเครือข่าย โทรศพัท ์โทรสาร (Fax) เป็นตน้ 

3.4 ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้(Programming Error) เช่น 

การไม่ปฏิบติัตามนโยบาย ไม่ประมวลผล การละเมิดลิขสิทธ์ิ ศกัยภาพของระบบไม่เพียงพอ  

3.5 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัภายนอกท่ีไม่ใช่สาเหตุทางการเงิน (External) และส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ความเส่ียง

ดา้นภยัธรรมชาติ ความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษทั เป็นตน้ 

3) ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk)  

      ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเส่ียงจากการจดัสรร

งบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใชง้บประมาณเกิน รวมทั้งความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัทาง

การตลาด (Market Risk) และความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนั (Credit Risk) ไดแ้ก่  

1.1 ดา้นการตลาด ประกอบดว้ย 

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

- ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์

1.2 ดา้นการบริหารเงินทุนและบญัชี 

- เงินทุนไม่เพียงพอ  

- สภาพคล่องไม่เพียงพอ 

- การบนัทึกรายการไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 

- การประมวลผลไม่ครบถว้น บางรายการล่าชา้ ขอ้มูลสูญหาย 
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1.3 ดา้นการทุจริต  

- การมอบอาํนาจท่ีไม่เหมาะสม 

- การปลอมแปลงเอกสาร 

- กฎระเบียบการเบิก-จ่าย ไม่ชดัเจน 

- การชาํระค่าสินคา้หรือบริการ ท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติั 

- แบ่งแยกหนา้ท่ีไม่เหมาะสม เช่น บุคคลคนเดียวดูแลบนัทึกรายการ ตรวจนบั และปรับปรุง 

  รายการได ้

- การควบคุมภายในรัดกมุไม่เพียงพอ 

-  การจดัหาสินคา้/วตัถุดิบไม่ตรงตาม Spec ท่ีตอ้งการ หรือสัง่เกินจาํนวนความตอ้งการ 

1.4 ความเส่ียงดา้นงบประมาณ เช่น การจดัทาํประมาณการงบประมาณผิดพลาด ทาํใหเ้กิดความไม่

เพียงพอของเงินงบประมาณ 

4) ความเส่ียงทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิข้อบงัคบั (Compliance Risk)  

 ความเส่ียงจากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดผกูพนัองคก์ร ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน เกิดจากการกาํกบัดูแลและกฎระเบียบท่ีองค์กรเผชิญอยู่ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ปฏิบติักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

5) ความเส่ียงทีจ่ะเกดิใหม่ (Emerging Risk) 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียงัไม่ไดป้รากฎข้ึนในปัจจุบนัแต่อาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขั้นอยา่งชา้ ๆ ยากท่ีจะระบุ

ได ้มีความถ่ีของการเกิดตํ่า แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเส่ียงใหม่น้ีมกัจะถูกระบุข้ึนมาจากการ

คาดการณ์บนพ้ืนฐานการศึกษาจากหลกัฐานท่ีมีปรากฏอยู ่ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ีมกัจะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาติ ในบางคร้ังผลกระทบของความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถระบุไดใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่ง เช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากนาโนเทคโนโลย ีหรือการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นตน้ 

6)  ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) 

จากลกัษณะการดาํเนินงานของบริษทั ความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า  เน่ืองจากในกระบวนการ

ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด เพราะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีแนวทางการลดความ

เส่ียง คือ บริษทักาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั เป็นกรอบภารกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง      

การกาํหนดวิธีปฏิบติังาน การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การดาํเนินกิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม    

การป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีกาํหนดอย่าง

เคร่งครัด ตลอดถึงการดาํเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 

 

 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 66 

 

7)  ความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk) 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดว้ยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือ

ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ                  

ให้สอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง         

เพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป โดยมีแนวปฏิบติัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

1. กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต  และ

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัติในการทาํงาน  โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่    

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั/บริษทัยอ่ย  ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือ

บุคคลท่ีกาํหนดให้ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่อง   

ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือ แจง้เร่ือง คอร์รัปชัน่เก่ียวขอ้งกบั

บริษทัและบริษทัย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงาน      

การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษทักาํหนดไว ้ ในนโยบายการแจ้งขอ้ร้องเรียน  และขอ้เสนอแนะ              

โดยบริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน      

การรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. ผูท่ี้กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นการกระทาํท่ีผิดจริยธรรมของบริษทัฯ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณา

โทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษทั/บริษทัยอ่ย  ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้  และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืน

ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาํเนินงานตาม

นโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ

ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

8)  ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่ง

มากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการทาํธุรกิจ อาทิ การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้ริการขนส่ง การทาํการตลาดและ

การจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ

และช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบเดิมจนทาํให้บริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการ

สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร ความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจและวิธีการทาํงานท่ีพ่ึงพิงเทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน การนาํระบบอตัโนมติัมาใชใ้นโรงงานและกระบวนการผลิตเพ่ือ
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เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโนม้การเช่ือมโยงขอ้มูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน

อินเตอร์เน็ท ส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีความเส่ียงต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน อาทิ การถูกโจรกรรมขอ้มูล 

ดงันั้น  บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ

นาํมาพฒันาการทาํงาน ปรับปรุงและสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั อาทิ การคน้หาส่ิงท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การประหยดัพลงังาน       

การจดัการสินคา้และการขนส่ง เป็นตน้ 

ความเส่ียงทีบ่ริษัทอาจจะได้รับผลกระทบ  

1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 

 ในต้นปี 2560 ผูบ้ริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เร่ิมมีคู่แข่งจํานวนมากและมีกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นรายใหญ่จาํนวนมาก ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความสาํคญัในดา้นธุรกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ/หรือ ในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัก็ตาม  และดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตาม

กระแสนิยมในปัจจุบัน ผูบ้ริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนให้บริษทัสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได  ้           

จึงเล็งเห็นวา่ธุรกิจพลงังานทดแทนกาํลงัอยูใ่นกระแสความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ดงันั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิมตน้

การลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจ

ดา้นพลงังานทดแทน แต่ในการเปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่นั้น บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจพลงังาน ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์มากนกั จึงถือวา่เป็นการ

เร่ิมตน้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว  

2. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ในการลงทุนแต่ละคร้ังเพราะตอ้งมีตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

3. การรับรู้รายได้ เน่ืองจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนมีปัจจัยหลายอย่างในการผลิตเพ่ือให้เกิด

กระแสไฟฟ้า (หน่วยการผลิตในแต่ละวนั) ปัจจยัสําคญัในความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้คือ 

สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน จึงทาํใหก้าํลงัการผลิตผนัแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น 

4. การควบคุมการดาํเนินงานในแต่ละโครงการไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ

จะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหก้ารดูแลรักษา การตรวจสอบประสิทธิภาพใน

การผลิต และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ  

อย่างไรกต็ามบริษัทได้มมีาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวข้างต้น ดงันี ้

1. ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ผูท่ี้ทําหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการโครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผูค้วบคุมโครงการ (Project 

Engineer) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากบริษทัไม่มีบุคลากรดงักล่าว

อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัได ้ ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายในการสรรหาและ

พฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือเขา้มาปฏิบติังานพร้อมพฒันาโครงการ และในส่วนของ

พนกังาน บริษทัจะมีการจดัอบรมเฉพาะวิชาชีพในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน เพ่ือประโยชน์

ในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะนาํไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั และความสาํเร็จ

ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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2. ดาํเนินการจดัสรรเงินลงทุนในการดาํเนินการดงักล่าวไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และ/หรือ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัต่าง ๆ  เน่ืองจากธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บรายไดร้ะยะ

ยาว (สัญญาระยะเวลาประมาณ 25 ปี) มีผลตอบแทนคงท่ีและมีระยะเวลาคืนทุนไม่ตํ่ากว่า 10 ปี 

บริษทัจึงตอ้งบริหารการจดัสรรเงินทุนใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว 

3. มัน่ตรวจสอบงานระบบของแต่ละโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหก้าํลงัการผลิตคงท่ีนอกจากกรณีส

ภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวนั และ/หรือ ช่วงท่ีมีหมอกเมฆปกคลุมเป็นจาํนวน

มาก ก็จะส่งผลโดยตรงต่อกาํลงัการผลิตอยา่งชดัเจน (เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได)้  

4. ภายในแต่ละโครงการบริษทัจะมีพนกังงานปฎิบติังานประจาํอยูแ่ลว้เพ่ือดูประสิทธิภาพในการผลิต

กระแสไฟฟ้า เม่ือเกิดความผิดปกติท่ีทาํให้กาํลงัการผลิตลดลงเจา้หน้าท่ีจะตอ้งเร่งดาํเนินการหา

สาเหตุท่ีเกิดข้ึนให้เร็วท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงในจุดดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน เช่น เม่ือตรวจสอบแลว้พบวา่แผง    

โซล่าร์เส่ือมสภาพทาํให้กาํลงัการผลิตลดลง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีการสต็อกแผงโซล่าร์ไวอ้ยูแ่ลว้เพ่ือ

ใชส้าํรองกรณีเกิดเหตุข้ึน เป็นตน้ 

 หมายเหตุ      : ณ ปัจจุบันธุรกจิหลกัของบริษัทได้แก่ ธุรกจิจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

2. ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยมื 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ ไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มตามรายละเอียด 

ดงัน้ี  

 1. บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน) 

 2. บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือใชใ้นการชาํระหน้ี     

แก่เจา้หน้ีการคา้และการดาํเนินงานตามปกติ  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน) 

 3. บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด จาํนวน 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เพ่ือใช้ในการชาํระหน้ี              

ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน) 

  ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนหน้ีของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จากบริษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั 

เป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และ บริษทั กรีนฯ ไดมี้การให้กูย้ืมเงินเพ่ิมอีกจาํนวน 10 ลา้นบาท 

เพ่ือใชก้ารดาํเนินงาน และใหแ้ก่บริษทั โอริน  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั อีกเป็นจาํนวนเงิน 23.5 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

5 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน) 

 ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 3 ล้านบาทเพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินงาน  ปัจจุบนับริษทัยอ่ยชาํระเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเรียบร้อยแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงในการใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย จึงมีนโยบายในการใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงาน

ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  เพ่ือกาํหนดนโยบายและควบคุมดูแลการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการชาํระหน้ีและดอกเบ้ียใหแ้ก่ บริษทัตามกาํหนด บริษทัจึงคาดวา่ไม่

น่าจะมีปัญหาในการชาํระคืนเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 
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3. ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเผื่อการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถใน

การชาํระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชาํระหน้ีและดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหาร 

ทางบริษทัจะมีการจดัทาํสญัญาท่ีรัดกมุ ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสญัญา ทางบริษทั

ก็จะเร่งดาํเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 

4. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหน้โยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความ

เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

5. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเจา้หน้ี

สัญญาเช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยู่ใน

ระดบัตํ่า 

 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้สําหรับธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า (ธุรกจิพลงังาน) 

1. ความเส่ียงจากความเข้มของแสงอาทติย์ทีน้่อยกว่าทีค่าดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชแ้สงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความ

เขม้ของแสงท่ีลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ทาํให้โครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตํ่า

กวา่ท่ีประมาณการไว ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งคาํนวณความเขม้ของแสงโดยเฉล่ียและ

นาํค่าท่ีไดป้ระมาณการมาเปรียบเทียบกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีทาํธุรกิจเดียวกนัเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

2. ความเส่ียงเนื่องจากแผงโซล่าร์เซลล์เส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลลเ์ป็นอุปกรณ์หลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผง

เซลลท่ี์เส่ือมสภาพจะส่งผลกระทบใหค้วามสามารถในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

ลดลง แมใ้นความเขม้แสงเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จะเน้นให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน 

หรือ 1 ปี อีกทั้งอุปกรณ์ดงักล่าวไดรั้บการรับประกนัจากโรงงานท่ีผลิตและจาํหน่าย เม่ือเกิดปัญญาทาง

โครงการผูผ้ลิตจะรับผิดชอบตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั (อาจมีค่าใชจ่้ายในบางกรณี) 
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 3.    ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลติไฟฟ้า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบ ไปดว้ยหลายปัจจยั 

เช่น ประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้านอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์  การสูญเสีย

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล ์แสงอาทิตยล์ดลงจาก

สภาพอากาศร้อน การท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาดา้น

เทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า หรือปัจจยัภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรือตอ้ง

หยดุซ่อมบาํรุง หรือปริมาณไฟท่ีส่งเขา้สู่ระบบสายส่งเกินความตอ้งการทาํใหไ้ม่สามารถส่งไฟเขา้ระบบ

สายส่งไดเ้ป็นตน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในโดยจดัใหมี้ การติดตามผลการดาํเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านระบบ Mornitering เพ่ือให้สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งรวดเร็ว และจดัให้มีการตรวจสอบและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าอยา่ง สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ และมีการซ้ือประกนัภยัเคร่ืองจกัรหลกัและ

รายไดใ้นกรณีการดาํเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่แน่นอน 

4.    ความเส่ียงจากการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

  การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและ

ระเบียบ   ของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องจํานวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการผังเ มือง พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงในการปฏิบติัตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลา ซ่ึงอาจท าให้การ ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

หยดุชะงกั ตอ้งหยดุดาํเนินงาน หรือมีค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ พยายามลด   

ความ   เส่ียงดังกล่าวโดย การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีการศึกษาและ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความเส่ียงงานรับติดตั้งและบํารุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering , 

Procurement and Construction : EPC) 

 ปัจจุบนัการดาํเนินการก่อสร้างระบบการติดตั้งตามรูปแบบสัญญา งานดา้นวิศวกรรม งานจดัซ้ือจดัจา้ง และ

งานก่อสร้าง ท่ี เ ป็นรูปแบบของสัญญา ท่ี เ รียกว่า Engineering , Procurement and Construction ( EPC ) ประกอบด้วย                  

3 ลกัษณะงาน คืองานวศิวกรรม (Engineering) งานจดัซ้ือจดัจา้ง (Procurement) งานก่อสร้าง (Construction) เป็นรูปแบบงาน

รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถใชไ้ดดี้กบัโครงการขนาดใหญ่ และโครงการมีความซับซอ้น โดยแนวโน้มของสัญญานั้นมีมูลค่า

ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีความเส่ียงในการดาํเนินงานท่ีสูง ดงันั้นความเส่ียงทั้งหมดจึงถูกถ่ายโอนจากเจา้ของ โครงการมาอยูท่ี่

ผูรั้บเหมา ซ่ึงการทาํโครงการลกัษณะแบบน้ีจะตอ้งมีการประสานและร่วมมือกนัผลิตผลงาน (co- production) ของแต่ละช่วง

งานออกมาใหส้อดคลอ้งกนัและมีการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนักบัผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพของ

การบริหารโครงการก่อสร้างใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี ความเส่ียงต่างๆ จึงตกอยูก่บัผูรั้บเหมา
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ทั้งหมด เช่น การบริหารเงินสด การเบิกงวดงาน การบริหารในส่วนของผูรั้บเหมาช่วงต่าง ๆ ใหส้ามารถดาํเนินงานแลว้เสร็จ

ตามกาํหนดระยะเวลาของสญัญาต่อไป 

 2.2.2  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์  

  - ไม่ม-ี 

2.2.3  ความเส่ียงต่อการลงทุนของในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

- ไม่ม-ี 
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3. การขับเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื 

- ยงัไม่ไดจ้ดัทาํ  

ทั้งน้ีบริษทัมีแผนจะเผยแพร่นโยบายหรือแนวปฏิบติัการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนืในปี 2565  
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4.การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  

(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2562   

แสดงความเห็นแบบไม่มเีงื่อนไข โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดใ้หค้วามเห็นวา่งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯโดยถูกตอ้งตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงนิมดีงันี ้

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดท้าํการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากการรับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีน้ีตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของโอกาสในการนาํไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่คราวทาง

ภาษีและความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563   

แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงิน  โดยผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  และผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัของบริษัทฯโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2564  

แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงิน  โดยผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  และผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัของบริษัทฯโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม    

  งบแสดงฐานะการเงนิ        หน่วย : พนับาท 

 

     

 

 

 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,299.00 0.86 14,247.00 1.34 16,235.00 1.41

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,313.00 0.86 10,766.00 1.01 270.00 0.02

   - กิจการอื่น 52,627.00 4.87 48,009.00 4.52 45,451.00 3.95

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,000.00 2.83 40,000.00 3.48

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 102,589.00 9.50 91,380.00 8.61 73,718.00 6.41

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 15,925.00 1.50 158,700.00 13.81

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 425.00 0.04 699.00 0.07 1,041.00 0.09

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 174,253.00 16.14 211,026.00 19.87 335,415.00 29.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 46,939.00 4.42 34,321.00 2.99

เงินฝากจากสถานบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 8,041.00 0.74 9,911.00 0.93 12,234.00 1.06

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 46,939.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 1,556.00 0.15 9,689.00 0.84

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 89,250.00 8.27 20,000.00 1.88 20,000.00 1.74

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 4,602.00 0.43 3,148.00 0.30 1,695.00 0.15

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 121,840.00 11.28 117,132.00 11.03 112,424.00 9.78

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340.00 55.51 568,863.00 53.57 541,042.00 47.07

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.00 0.00 49,283.00 4.64 49,853.00 4.34

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 34,480.00 3.19 33,046.00 3.11 31,555.00 2.75

สินทรัพย์ภาษีนิติบุคคลรอตัดบัญชี 122.00 0.01 430.00 0.04 617.00 0.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 832.00 0.08 539.00 0.05 507.00 0.04

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 905,446.00 83.86 850,847.00 80.13 813,937.00 70.82

รวมสินทรัพย์ 1,079,699.00 100.00 1,061,873.00 100.00 1,149,352.00 100.00

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพย์

รายการ

ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2563

ตรวจสอบแล้ว
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          หน่วย : พนับาท 

 

 

 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   - กิจการอื่น 9,866.00 0.91 9,430.00 0.89 8,943.00 0.78

หนี้สินที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

   - สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น 153.00 0.01 2,103.00 0.20 2,538.00 0.22

เงินกู้ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 37,022.00 3.43 36,447.00 3.43 34,660.00 3.02

รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,041.00 4.36 47,980.00 4.52 46,141.00 4.01

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 339.00 0.03 48,539.00 4.57 48,205.00 4.19

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 182,103.00 16.87 206,058.00 19.41 248,113.00 21.59

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 1,140.00 0.11 1,746.00 0.16 2,241.00 0.19

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 183,582.00 17.00 256,343.00 24.14 298,559.00 25.98

รวมหนี้สิน 230,623.00 21.36 304,323.00 28.66 344,700.00 29.99

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

      ทุนจดทะเบียน 818,025.00 818,025.00 818,025.00

      ทุนที่ออกและชําระแล้ว 818,025.00 75.76 818,025.00 77.04 818,025.00 71.17

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 624,226.00 57.81 624,226.00 58.79 624,226.00 54.31

ส่วนเกิน(ตํ่า)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การลงทุนในบริษัทย่อย (585.00) (0.06) (585.00) (0.05)

กําไร(ขาดทุน)สะสม

          จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 9,834.00 0.91 9,834.00 0.93 9,834.00 0.86

          ยังไม่ได้จัดสรร (698,662.00) (64.71) (693,950.00) (65.35) (646,848.00) (56.28)

องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น (1,738.00) (0.16) 0.00 0.00 0.00 0.00

       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 97,389.00 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 849,074.00 78.64 757,550.00 71.34 804,652.00 70.01

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,079,697.00 100.00 1,061,873.00 100.00 1,149,352.00 100.00

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2563

ตรวจสอบแล้ว
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หน่วย : พันบาท

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 89,381.00 68.79 87,308.00 60.48 87,137.00 58.78

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 0.00 0.00 24,498.00 16.97 3,396.00 2.29

รายได้ค่าเช่าและบริการ 14,595.00 11.23 10,534.00 7.30 10,750.00 7.25

รายได้จากการขาย 11,628.00 8.95 12,784.00 8.86 19,999.00 13.49

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 115,604.00 88.97 135,124.00 93.61 121,282.00 81.81

ดอกเบี้ยรับ 5,020.00 3.86 6,216.00 4.31 10,836.00 7.31

เงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 18,288.00 12.34

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 0.00 0.00 335.00 0.23 (3,717.00) (2.51)

โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 140.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน 4,854.00 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00

รายได้อื่น 4,322.00 3.33 2,672.00 1.85 1,564.00 1.05

รวมรายได้ 129,940.00 100.00 144,347.00 100.00 148,253.00 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 40,834.00 31.43 40,629.00 25.10 42,001.00 25.94

ต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 0.00 0.00 21,556.00 13.32 2,995.00 1.85

ต้นทุนขาย 8,754.00 6.74 11,197.00 6.92 18,263.00 11.28

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 11,476.00 8.83 10,108.00 6.24 9,935.00 6.14

รวมต้นทุนขาย 61,064.00 15.57 83,490.00 13.16 73,194.00 17.42

ต้นทุนการจัดจําหน่าย 3,089.00 2.38 1,881.00 1.16 1,242.00 0.77

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28,965.00 22.29 22,039.00 13.61 23,425.00 14.47

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,645.00 9.73 12,912.00 7.98 11,814.00 7.30

หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 105.00 0.21 (20,888.00) (41.82)

รวมค่าใช้จ่าย 44,699.00 65.54 36,937.00 49.28 15,593.00 15.56

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 24,177.00 48.40 23,920.00 47.89 59,466.00 119.04

ต้นทุนทางการเงิน 11,678.00 23.38 11,281.00 22.58 12,551.00 25.13

รวมค่าใช้จ่าย 117,441.00 187.28 131,708.00 155.87 101,338.00 157.86

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ 12,499.00 (87.28) 12,639.00 (55.87) 46,915.00 (57.86)

ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 64.00 0.13 (308.00) (0.62) (187.00) (0.37)

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี 12,435.00 24.89 12,947.00 25.92 47,102.00 94.29

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานที่กําหนดไว้ 109.00 0.22 (204.00) (0.41) 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 12,544.00 25.11 12,743.00 25.51 47,102.00 94.29

ปี 2563

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562

ตรวจสอบแล้วรายการ

ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว
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          หน่วย : พนับาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

การแบ่งกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,013.00 6,831.00 47,102.00

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,421.00 6,116.00 0.00

12,434.00 12,947.00 47,102.00

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท) 0.005 0.008 0.060

รายการ

ปี 2563

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จํานวน จํานวน จํานวน

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 12,435.00 12,947.00 47,102.00

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 64.00 (308.00) (187.00)

ต้นทุนทางการเงิน 11,678.00 11,281.00 12,551.00

การปรับปรุงด้วยรายการดอกเบี้ยรับ 0.00 (6,216.00) (10,836.00)

การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ 0.00 (232.00) (18,288.00)

การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,137.00 (6,503.00) 26,786.00

การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 8,737.00 11,036.00 18,524.00

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,266.00) 5,871.00 (181.00)

กรปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย 36,789.00 38,130.00 38,055.00

การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (140.00) 105.00 (20,888.00)

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ) 172.00 (862.00)

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 478.00 402.00 495.00

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (6,521.00) (431.00) 3,717.00

การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน-บริษัทย่อย (กลับรายการ) (4,854.00) 0.00 0.00

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ (กลับรายการ) 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (559.00) 0.00 0.00

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (54.00)

การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจําหน่ายหนี้สิน 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00

การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม (820.00) 0.00 0.00

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.00 1,030.00 477.00

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 55,158.00 67,284.00 96,411.00

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก) (455.00) (311.00) (652.00)

เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ (767.00) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 53,936.00 66,973.00 95,759.00

รายการ
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จํานวน จํานวน จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,871.00) (2,323.00)

เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป 100.00 0.00 100.00

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (23,162.00) 0.00 0.00

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 2,740.00 77,200.00

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น (10,000.00) (18,234.00) (211,074.00)

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (18,947.00) (57,000.00) (60,000.00)

เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 96,250.00 50,000.00

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 935.00 336.00 7.00

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,332.00) (95.00) (1,258.00)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (290.00) (19.00) (91.00)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (1,340.00)

เงินปันผลรับ 232.00 18,288.00

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 909.00 7,554.00 10,837.00

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (51,787.00) 29,893.00 (119,654.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน 85,000.00 60,000.00 75,000.00

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืม (118,776.00) (37,568.00) (34,746.00)

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน (952.00) (931.00) (1,819.00)

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 0.00 0.00

เงินสดซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (102,352.00) 0.00

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (11,678.00) (11,067.00) (12,552.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (46,406.00) (91,918.00) 25,883.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ (44,257.00) 4,948.00 1,988.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 53,556.00 9,299.00 14,247.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.00 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 9,299.00 14,247.00 16,235.00

รายการ
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.70 4.40 7.27

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.51 1.52 1.34

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.80 2.22 2.28

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 202.44 164.56 159.86

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร(เท่า) 0.18 0.21 0.23

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.57 0.86 0.89

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 639.32 423.99 411.65

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.71 8.65 7.97

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 77.50 42.18 45.81

วงจรเงินสด (วัน) 764.27 546.37 525.70

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILTY RATIO) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 41.97% 35.77% 32.44%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.57% 8.97% 31.77%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.53% 0.91% 6.03%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICENCY RATIO) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.19% 2.23% 5.38%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.12 0.13 0.13

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO ) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.40 0.43

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 2.07 2.12 4.74

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 1.12 1.41 2.03



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 81 

 

 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 

 ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

ธุรกิจพลงังาน บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการลงทุนในธุรกิจพลงังานตั้งแต่ปี 2560 โดยขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังาน

ผ่านบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด และ บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัดซ่ึงลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์าํลงัการผลิตตามสัญญาทั้ง 2 แห่ง รวม 10 เมกกะวตัต ์ซ่ึงปัจจุบนัเปิดดาํเนินการผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าเตม็กาํลงัการผลิต  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน บริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม              

ช่ือ โครงการ ร็อคเซียคอนโด ใน จงัหวดัมหาสารคาม ปัจจุบนัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ และกระแสความตอ้งการของตลาด

ในพ้ืนท่ีตั้งโครงการในปี 2558 บริษทัไดป้รับเปล่ียนอาคารคอนโดมิเนียมจาํนวน 3 อาคาร เป็นหอ้งชุดใหเ้ช่า ปัจจุบนัมีผูพ้กั

อาศยัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของจาํนวนหอ้งเช่าทั้งหมด 

ในปี 2561 บริษทัไดรั้บโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั และเร่ิมรับรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปีน้ีบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้

ลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาํนวน 2 แห่ง โดยในเดือน มีนาคม ไดล้งทุนใน

หุ้นบริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”)  ซ่ึงดาํเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน 

ขนาด 5.0 เมกะวตัตใ์นจงัหวดัสระแกว้ และในเดือน กนัยายน ได ้เขา้ลงทุน ในบริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั (“VT”) ซ่ึงดาํเนิน

กิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 5.0 เมกะวตัตใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

ในปี  2562 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จาํกดั (“JE”) ให้แก่บุคคลซ่ึงไม่

เก่ียวขอ้งกับบริษทั มีผลให้ JE หมดสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอสเค            

วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) ร้อยละ 19.60 ของทุนจดทะเบียน มีผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ย ถือหุ้นใน SK1 รวมเป็นร้อยละ 

49 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2563 บริษทัไดรั้บโอนหุน้สามญัของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั (“SK1”) จาํนวน ร้อยละ 29.40 ของทุน

จดทะเบียน และหุ้นสามญัของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (“VT”) จาํนวน ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จาก บริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงของบริษทั และรับโอนหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด (“SK1”) จาํนวน ร้อยละ 51 ของทุน          

จดทะเบียนจากบริษทั เมทลิงค์ อินโฟร์ จาํกดั และรับโอนหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (“VT”) จาํนวน      

ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จาํกดั มีผลให้บริษทัถือหุ้นใน SK1 และ VT 

ร้อยละ 99.99 และ ร้อยละ 99.99 ตามลาํดบั 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้ขยายส่วนงานให้บริการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดย

ให้บริการแบบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION)  ตั้งแต่การวางแผนการติดตั้ง  

จดัหาอุปกรณ์  และติดตั้งอุปกรณ์สาํหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์รวมทั้งการขออนุญาตกบัหน่วยงานต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในปี 2564 บริษทัฯ มีการขยายธุรกิจดา้นการให้บริการตรวจสอบ  บาํรุงรักษา  และซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
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รายได้ 

 บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2564  และ 2563  จาํนวน 148.25  และ 144.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน 3.90  ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.70  เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยแหล่งรายไดส้ามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

คือ รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการดาํเนินงาน       

- จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 89.38 68.79 87.31 60.48 87.14 58.78 

-บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า - - 24.50 16.97 3.39  2.29 

-รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 8.93 6.87 10.53 7.30 10.75 7.25 

- พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 11.63 8.95 12.78 8.86 20.00 13.49 

-รายไดจ้ากการบริการอ่ืน 5.67 4.36 - - - - 

รายการ ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายไดอ่ื้น 14.33 11.03 9.22 6.39 26.97 18.19 

รวมรายได ้ 129.94 100.00 144.34 100 148.25 100 

 

หมายเหตุ     รายไดอ่ื้น เช่น รายไดบ้ริการอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียรับ เงินปันผล กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น กาํไร(ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน  และการกลบัรายการหน้ีสูญโอนกลบั เป็นตน้ 

รายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้า 

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 89.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 48.82 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 40.56  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 220.36 ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากปีน้ีบริษทัมีการ

รับรู้รายไดต้ลอดทั้งปี รวมถึงปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีผลให้การผลิตดีข้ึนไดแ้ก่ การบาํรุงรักษา และสภาพอากาศซ่ึงมีส่วนทาํให้การ

ผลิตไฟฟ้าไดก้าํลงัการผลิตท่ีสูงข้ึนจากปีก่อน 

ในปี 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 87.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 2.07 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 89.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากปัจจยัต่างๆซ่ึงมีผลต่อ

การผลิตไดแ้ก่ ความเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ การบาํรุงรักษา และสภาพอากาศซ่ึงมีส่วนทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้าไดก้าํลงัการผลิต

ท่ีลดลงจากปีก่อน 

ในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 87.14 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 0.17 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 87.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19  ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากปัจจยัต่างๆซ่ึงมีผลตอ่

การผลิตไดแ้ก่ ความเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ การบาํรุงรักษา และสภาพอากาศซ่ึงมีส่วนทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้าไดก้าํลงัการผลิต

ท่ีลดลงจากปีก่อนลดลงจากปีก่อนจาํนวน 0.17 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 87.31 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.19  ของรายไดปี้ก่อน 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 83 

 

รายได้จากการให้บริการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

ในปี  2563 บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานโดยรับติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION) โดยบริษทัมีรายได้

ในปี 2563 จาํนวน 24.50 ลา้นบาท 

ปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 3.39 ลา้นบาท ลดลงจาก         

ปีก่อนจาํนวน 21.11  ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 86.16  ของรายไดปี้ก่อน เน่ืองจากการ

แข่งขนัทางธุรกิจ  การชะลอตวัในดา้นการลงทุนของลูกคา้  โรคระบาด และบางส่วนอยูใ่นขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

เป็นตน้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี  2562  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 11.63 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 70.66  ลา้นบาทเม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจาํนวน 82.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 ก่อน เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน      

การพิจารณาจากสถาบนัการเงินทาํใหมี้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิลดลง  

ในปี  2563  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 12.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.15  ลา้นบาทเม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจํานวน 11.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.89  เน่ืองจากการปรับโปรโมชั่น และ               

การส่งเสริมการขายของบริษทั 

ในปี  2564  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 20.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 7.22  ลา้นบาทเม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจาํนวน 12.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.10  เน่ืองจากการปรับโปรโมชั่น และ            

การส่งเสริมการขายของบริษทั 

รายได้จากการให้เช่าและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

ในปี  2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนทั้งส้ิน 14.60 ลา้นบาทสูงข้ึนกว่าปีก่อน

จาํนวน 5.87 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 8.73  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.24 โดยเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่า

หอ้งพกัค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารงาน เป็นตน้ 

ในปี  2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนทั้งส้ิน 10.53 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 4.07 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 14.60  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.88 สาเหตุจากสถานการณ์โรค

ระบาด (COVID-19) ทาํใหป้ริมาณของลูกคา้ท่ีเขา้พกัอาศยัลดลง 

ในปี  2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนทั้งส้ิน 10.75 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

จาํนวน 0.22 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีรายไดจ้าํนวน 10.53  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.09  เน่ืองจากลูกคา้เขา้พกัมากข้ึน  
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 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นของบริษทั ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ียรับ กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น กาํไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน  และการกลบัรายการหน้ีสูญโอนกลบั  เป็นตน้ 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน การโอนกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุน และการโอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ  เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกลบัรายการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุนจาํนวน 4.85 ลา้นบาท  การโอนกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 0.14 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับจาํนวน 5.02        

ลา้นบาท 

ในปี 2563 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยท์างการเงิน   เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงิน 0.34 ลา้นบาทและดอกเบ้ียรับจาํนวน 6.22  ลา้นบาท 

ในปี 2564 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยท์างการเงิน เป็นตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินจาํนวน 3.72 ลา้นบาทและดอกเบ้ียรับจาํนวน 10.84  ลา้นบาท 

ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ตน้ทุนจากการขาย 40.83 40.63 42.00 

รายไดจ้ากการขาย 89.38 87.31 87.14 

สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 45.68 46.54 48.20 

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้าประกอบดว้ย ค่าแรงทางตรง ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 ปี 2562 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจาํนวน 40.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.68 ของรายไดจ้าก

การขาย ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บาํรุงรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพฒันา

ไฟฟ้าเงินสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 

 ปี 2563 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจาํนวน 40.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.54 ของรายไดจ้าก

การขาย ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บาํรุงรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพฒันา

ไฟฟ้าเงินสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 

 ปี 2564 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าจาํนวน 42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.20 ของรายไดจ้ากการ

ขาย  ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม-บาํรุงรักษา ค่าสาธาณูปโภค ค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า                 

เงินสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 

ต้นทุนขายการให้บริการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้า      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ตน้ทุนจากการขาย - 21.56 2.99 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 24.50 3.40 

สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) - 88.00 87.94 
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ตน้ทุนจากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ประกอบดว้ย ค่าแรงทางตรง ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายในการ

ติดตั้ง 

 ปี 2563  บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาํนวน 21.56  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ค่าแรง  ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง

และ ค่าขนส่ง  เป็นตน้ 

 ปี 2564  บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาํนวน 21.56  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ค่าแรง  ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง

และ ค่าขนส่ง  เป็นตน้ 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ตน้ทุนจากการขาย   8.75 11.20 18.26 

รายไดจ้ากการขาย 11.63 12.78 20.00 

สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ)   75.24   87.64   91.30 
 

ตน้ทุนขายของบริษทัประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  

ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 8.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบ

กบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน และในปี 2561 เน่ือจากสภาวะเศรษฐกิจทาํให้ลูกคา้ชะลอการซ้ือ และลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่

ผา่นการพิจารณาจากสถาบนัการเงิน 

ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 11.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 2563  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการะบาดของโรค Covid-19 

ทาํใหลู้กคา้ชะลอการซ้ือ และลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ผา่นการพิจารณาจากสถาบนัการเงิน 

ปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 18.26  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.30  ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการบริษทัยอ่ยมีการปรับกลยทุธในการส่งเสริมการขาย  และโปรโมชัน่ต่างๆ 

 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการทีเ่กีย่วข้อง       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 10.05 10.11 9.93 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 14.59 10.53 10.75 

สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการบริการ (ร้อยละ) 68.88 96.01 92.37 

 

ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการจาํนวน 10.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของ

บริษทั และค่าใชจ่้ายในการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าจา้ง  

ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการจาํนวน 10.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของรายไดจ้ากการเช่าและ

บริการซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั และ
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ค่าใชจ่้ายในการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าจา้ง  ค่าบริการ  

ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการจาํนวน 9.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของรายไดจ้ากการเช่าและ

บริการ   ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการห้องพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั 

และค่าใช้จ่ายในการให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสํานักงานใหญ่และโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าจ้าง  

ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ 

ต้นทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

(หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  3.09 1.88 1.24 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28.96 22.04 2.53 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12.65 12.91 11.81 

   รวมตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44.70 36.94 15.59 

   รวมรายได ้ 129.94          144.35        148.25 

สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) 34.40 25.59 10.52 
 

ในปี  2562  บริษทัมีตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 44.70  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 20.07 ลา้นบาท โดยตน้ทุนการจดัจาํหน่ายลดลง 13.41 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง  6.66 ลา้นบาท 

ในปี  2563  บริษทัมีตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 36.94  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 7.76 ลา้นบาท โดยตน้ทุนการจดัจาํหน่ายลดลง 1.21 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง  6.55  ลา้นบาท 

ในปี  2564  บริษทัมีตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 15.59  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 21.35 ลา้นบาท โดยตน้ทุนการจดัจาํหน่ายลดลง 0.64 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง  20.71 ลา้นบาท 

ระหวา่งปี บริษทัฯ มีการบนัทึกรายการโอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 20.89 ลา้นบาท เน่ืองจากคู่สัญญาชาํระหน้ีคืนตาม   

คาํพิพากษาของศาล 

ตน้ทุนการจัดจาํหน่ายประกอบด้วย  ค่านายหน้า ค่าโฆษณา  ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนกลาง ค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายในการโอน เป็นตน้  โดยตน้ทุนการจดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนและลดลงตามรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าเงินลงทุน หน้ีสงสยัจะสูญ และค่าบริหารงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี  

         (หน่วย : ลา้นบาท)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 16.63 17.72 16.15 

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร 12.65 12.91 11.81 

ค่าบริหารงานอ่ืน ๆ 15.42  6.21  4.10 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน1 0.00 0.00 12.62 

(โอนกลบั) หน้ีสงสยัจะสูญ2 0.00  0.10 (20.89) 

รวม 44.70 36.94 15.59 
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หมายเหตุ 1 ในปี 2564 บริษัทได้มีการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนลงทุนในบริษัท ออร่า ดรีม จาํกัด จาํนวน 12.62 ล้านบาท

เน่ืองจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระตามมาตรฐานการรายงานท่ีการเงินฉบับท่ี 9 

2ใน ปี 2564 บริษัทได้บันทึกโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเน่ืองจากได้รับชําระคืนเงินมัดจาํค่าศึกษาโครงการจาก

คู่สัญญาตามคาํส่ังศาลฎีกาโดยคู่สัญญาขอผ่อนชาํระเป็นรายงวดโดยชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือน มิถนุายน 2565 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กาํไรสุทธิ 4.01 6.83 47.10 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.005 0.008 0.060 

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.57 8.97 31.77 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 0.53 0.91 6.03 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 2.19 2.23 5.38 

 ปี  2562  2563 และ 2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 4.01 ลา้นบาท  6.83 ลา้นบาท และ  47.10  ลา้นบาท ตามลาํดบั   

ในปี  2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิ  4.01  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 6.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 255.43 เม่ือเทียบกบั      

ปีก่อน เน่ืองจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนในธุรกิจพลงังาน และธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ โดยรายไดใ้นธุรกิจพลงังานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 120.33 และรายไดใ้นธุรกิจใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.16 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ในปี  2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 6.83  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 เม่ือเทียบกบั         

ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากเงินปันผล และดอกเบ้ียรับ เพ่ิมข้ึนเม่ือทียบกบัปีก่อน 

ในปี  2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 47.10  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 40.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 589.60 เม่ือเทียบกบั   

ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากเงินปันผล และดอกเบ้ียรับ เพ่ิมข้ึนเม่ือทียบกบัปีก่อน 

 ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2562-2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน  1,079.70  ลา้นบาท จาํนวน 1,061.87 ลา้นบาท  และ จาํนวน 

1,149.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

ลูกหน้ีการคา้   

เงินใหกู้ย้มื   และสินทรัพยท์างการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี  2564 มีจาํนวน 14.89 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนจาํนวน 14.64 ลา้นบาท

และลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 0.25 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อนจาํนวน 10.85 ลา้นบาท โดยปี 2563 มีลูกหน้ี

การคา้จาํนวน 25.74 ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนจาํนวน 14.98 ลา้นบาทและลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

จาํนวน 10.76 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บชาํระค่าสินคา้และบริการตามสญัญาเพ่ิมข้ึน 

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี  2563 มีจาํนวน 25.74 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนจาํนวน 14.98 ลา้นบาท

และลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10.76 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นจาํนวน 9.36 ลา้นบาท โดยปี 2562 ลูกหน้ี

การคา้จาํนวน 16.38 ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนทั้งจาํนวน โดยส่วนของลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการรับติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้า 10.51 ลา้นบาท และลูกคา้จากการขายและบริการอ่ืน จาํนวน 0.25  ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามสญัญา 
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 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี  2562 มีจาํนวน 16.38 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนจาํนวน 16.38 ลา้นบาท

และ ไม่มีลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยลูกหน้ีการคา้ลดลงจาก ปี 2561 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 17.39  เป็นลูกหน้ี

การคา้กิจการอ่ืนทั้งจาํนวน  เป็นจาํนวน 1.01 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บชาํระค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน  

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการอืน่ เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี    

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14.27 31.39 14.83 32.20 14.75 32.19 

ไม่เกิน 3 เดือน 3.97 8.73 -  -  

3 – 6 เดือน -  -  -  

6 – 12 เดือน -  -  -  

เกิน 12 เดือน 27.22 59.88 31.23 67.80 31.17 67.81 

รวม 45.46 100.00 46.06 100.00 45.82 100.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (29.08)     (31.08)     (31.18)  

รวม 16.38  14.98  14.64  

 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 10.51 97.65 0.25 100.00 

ไม่เกิน 3 เดือน - - 0.25   2.35 - - 

3 – 6 เดือน - - - - - - 

6 – 12 เดือน - - - - - - 

เกิน 12 เดือน - - - - - - 

รวม - - 10.76 100.00 0.25 100.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  

รวม -  10.76 100.00 0.25 100.00 

 

การพจิารณาตั้งสํารองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 

บริษทัมีนโยบายในการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บ

หน้ีและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่อาจเกิดความไม่

แน่นอนในการเรียกชาํระหน้ี ผูบ้ริหารจะมีการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวนเท่ากบัมูลค่าลูกหน้ีคงคา้งทนัที  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายตดัหน้ีสูญตามขอ้กาํหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตดัหน้ีสูญ บริษทัจะตอ้ง

ติดตามทวงถามใหช้าํระหน้ีตามสมควร มีหลกัฐานการติดตามทวงถาม และยงัไม่ไดรั้บชาํระหน้ี โดยปรากฏวา่ 

1) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่สาบสูญไปและไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะชาํระหน้ีได ้หรือ 

2) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีก่อนเป็นจาํนวน
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มากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี นอกจากน้ี บริษทัอาจตดัจาํหน่ายหน้ีสูญจากการดาํเนินการโดยฟ้องร้องลูกหน้ีในคดี

แพง่หรือคดีลม้ละลาย และศาลไดมี้คาํสัง่รับคาํฟ้องนั้นแลว้ 

ปี 2564 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม จาํนวน 0.10 ลา้นบาท ตามการประเมินของผูป้ระเมินอิสระตาม

หลกัคณิศาสตร์ประกนัภยัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS9) 

ปี 2563 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม จาํนวน 2 ลา้นบาท ตามการประเมินของผูป้ระเมินอิสระตาม

หลกัคณิศาสตร์ประกนัภยัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS9) 

ปี 2562 บริษทัไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม แต่มีการโอนกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 0.14  

ลา้นบาทของหน้ีสินซ่ึงไดรั้บโอนจากบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัเคยถือหุ้นและจาํหน่ายให้แก่บุคคลอ่ืนในปี 2561 เน่ืองจาก

ขาดสภาพคล่องและไม่ไดด้าํเนินงาน 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน (เงินลงทุนช่ัวคราว) 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน เป็น เงินลงทุนซ่ึงบริษทันาํไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้นไม่เกิน 

1 ปี ไดแ้ก่ ตราสาร เงินฝากประจาํ ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  เป็นตน้โดยบริษทัไดมี้การลงทุนประเภทสินทรัพย์

ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน(เงินลงทุนชัว่คราว)ดงัน้ี 

 ในปี 2564 บริษทัมีการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดมีมูลค่าสุทธิจาํนวน 158.70 ลา้นบาท  ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 142.78 ลา้นบาท 

 ในปี 2563 บริษทัมีการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดมีมูลค่าสุทธิจาํนวน 15.92 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  

ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย เป็นมูลค่าการพฒันาโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม และ 

โครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2โดยแสดงมูลค่าคงเหลือของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยส่์วนท่ียงัไม่ไดโ้อนให้แก่

ลูกคา้ 

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี  2564  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 73.72 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 91.38 ลา้นบาท ลดลง 17.66  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.32 ของตน้ทุน

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดบริษทัยอ่ยมีการโอนห้องชุดใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนจึงไดต้ดั

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี  2563  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 91.38 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 102.59 ลา้นบาท ลดลง 11.21  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของตน้ทุน

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดบริษทัยอ่ยมีการโอนห้องชุดใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนจึงไดต้ดั

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขาย 

 ตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี  2562  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 102.59 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 111.33 ลา้นบาท ลดลง 8.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของตน้ทุน

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดบริษทัยอ่ยมีการโอนห้องชุดใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนจึงไดต้ดั

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขาย  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2564  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 541.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563     

ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 568.86  ลา้นบาท เป็นจาํนวน 27.82 ลา้นบาท มีการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจาํนวน 1.26 

ลา้นและบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี จาํนวน  29.07 ลา้นบาท 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2563  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 568.86 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562      

ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 599.34  ลา้นบาท เป็นจาํนวน 30.48 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอนรายการสินทรัพยป์ระเภท

ยานพาหนะซ่ึงยงัอยู่ระหว่างการผ่อนชาํระจาํนวน  0.69 ลา้นบาท เป็นสิทธิการใชต้ามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี 2563 และบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี จาํนวน  29.37 ลา้นบาท 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2562  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 599.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561     

ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 643.90  ลา้นบาท เป็นจาํนวน 44.56 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอนรายการท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรี ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 15.01 ลา้นบาท บนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี 

จาํนวน  29.40 ลา้นบาท 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าระยะยาวโครงการโรงไฟฟ้าจงัหวดันครราชสีมา และ

สัญญาสนับสนุนโครงการของโรงไฟฟ้าจงัหวดัสระแก้ว รวมถึงสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ โดยมีการแสดงรายการใหม่ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นปี  2564 มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 49.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.57 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัฯมีสญัญาเช่าระยะยาวเพ่ิมข้ึน 3.26 ลา้นบาท และตดัค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 2.69 ลา้นบาท 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นปี  2563 มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 49.28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอนรายการยานพาหนะ

ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าซ้ือระยะยาวและบนัทึกมูลค่าตามสัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาสนบัสนุนโครงการเขา้มาเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

การใช ้

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นทรัพยสิ์นบางส่วนของโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม ซ่ึงบริษทัไดเ้ปล่ียน

นโยบายโดยการนาํหอ้งชุดบางส่วนใหลู้กคา้ท่ีสนใจเช่า ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 เป็นตน้มา ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ามากกวา่ร้อยละ 

90 ของจาํนวนหอ้งชุดท่ีใหเ้ช่าทั้งหมด 

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2564 มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 112.42  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563     

ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 117.13 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 4.71 ลา้นบาทเน่ืองจากการบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี       

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2563 มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 117.13  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562     

ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 121.84 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 4.71 ลา้นบาทเน่ืองจากการบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี                                                                                                                                                                                                                                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2562 มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 121.84  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัโอน

รายการท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการโรงไฟฟ้าลพบุรีเขา้มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจาํกดัในการใช้ 

 ในปี 2564 บริษทัยอ่ยจาํนวน 2 แห่งของบริษทัไดว้างเงินฝากประจาํกบัธนาคารเพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี

ตามสัญญากูย้ืมเงินจาํนวน 6.67 ลา้นบาท และ 5.55 ลา้นบาท สําหรับวงเงินกูย้ืมจาํนวน 210 ลา้นบาทและ 180 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยบริษทัแห่งท่ี 1 มีกาํหนดชาํระ 143 งวด อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 3.75 ลา้นบาท และบริษทัท่ี 2 ไดรั้บ

วงเงินกูย้มืจาํนวน 180 ลา้นบาทในอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 3.10  

ในปี 2563 บริษทัย่อยจาํนวน 2 แห่งของบริษทัไดว้างเงินฝากประจาํกบัธนาคารแห่งหน่ึงจาํนวน 6.66  ลา้นบาท 

และ 3.22 ลา้นบาท เพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวน 210 ลา้นบาทและ 105 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัท่ี 1       

มีกาํหนดชาํระ 143 งวด อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 3.75 ลา้นบาท และบริษทัท่ี 2 ไดรั้บวงเงินกูย้ืมจาํนวน 180 ลา้น

บาทในอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 3.10 ปัจจุบนัเบิกเงินกูย้มืแลว้ 105 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษทัย่อยทางออ้มจาํนวน 2 แห่งของบริษทัไดว้างเงินฝากประจาํกบัธนาคารแห่งหน่ึงจาํนวน 6.66  

ล้านบาท และ 1.38 ล้านบาท เพ่ือคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจํานวน 210 ล้านบาทและ 45 ล้านบาท ตามลาํดับ              
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โดยบริษทัแห่งท่ี 1 มีกาํหนดชาํระ 143 งวด อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 4.75  ลา้นบาท และบริษทัท่ี 2 ไดรั้บวงเงินกูย้มื

จาํนวน 180 ลา้นบาทในอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 4.10 ปัจจุบนัเบิกเงินกูย้มืแลว้ 45 ลา้นบาท 

 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตารางมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 2563และ 2564 
 

บริษัท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 85,999,960.00 44,999,960.00 - 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั1 53,561,644.00 114,367,895.87 114,367,895.87 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั2 61,749,700.00 103,295,813.52 103,295,813.52 

รวม 256,311,304.00 317,663,669.39 272,663,709.39 

หมายเหต ุ :1.บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว จนถึงปี 2563 บริษทัย่อยไดโ้อนหุ้นทั้งหมดท่ีถือไว้

ใหแ้ก่บริษทัฯ 

2บริษทัยอ่ยดงักล่าวถือหุน้โดยบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจนถึงปี 2563 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดท่ีถือไวใ้หแ้ก่บริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทัเอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั โดยลงทุนในหุ้น

สามญัจาํนวน 0.294 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 103.40 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 30.40 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 29.40)  และ ลงทุน

ในบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 0.367 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 168.03 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 

61.75 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 49)  ซ่ึงทั้งสองบริษทัประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน ปัจจุบนัมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25  ปี  ส้ินสุดสัญญา ณ 30 ธนัวาคม  2584 

และ 28 เมษายน 2585 ตามลาํดบั  

 ในระหว่างปี 2562 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทัเอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด โดยลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 0.196         

ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 118.17 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 23.16 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 19.60) ทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือ

หุน้ในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั คิดเป็นจาํนวน 53.56 ลา้นบาท(ถือหุน้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ) 

 ในระหวา่งปี  2563 บริษทัไดรั้บโอนหุน้ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั เป็นหุน้สามญัจาํนวน 0.294 ลา้นหุน้        

(ถือเป็นหุน้ร้อยละ 29.40 ) และหุน้ของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  เป็นหุน้สามญัจาํนวน 0.367 ลา้นหุน้ (ถือเป็นหุน้ร้อยละ 

49 ) จากบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ร้อยละ 49 ในบริษทัทั้ง 2 แห่งและทาํใหบ้ริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ 

จาํกดัและบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  เปล่ียนจากบริษทัยอ่ยทางออ้มเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

 ในปี 2564  บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ให้แก่บุคคลอ่ืนทาํให้บริษทั

ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯอีกต่อไป และบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างจากการจาํหน่ายเงินลงทุนไวใ้นงบกาํไร

ขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษัท ภูเกต็ เพนนินซูลา จาํกัด 

ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จาํกดั จาํนวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 

116.66 บาท เป็นจาํนวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  เก่ียวเน่ืองมาจาก

กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย ไดร่้วมลงทุนกบักรรมการของบริษทั ภูเก็ต เพน

นินซูลา จาํกดั แลว้ต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขอ้พิพาทกนั ทาํให้บริษทัไม่ไดรั้บงบการเงินของบริษทัท่ีลงทุนไวต้ั้งแต่ปี 

2550 ดงันั้น เพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นการถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงินรวมได้

แสดงเงินลงทุนดงักล่าวในมูลค่าตามบญัชีท่ีเคยบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทับนัทึกเงิน

ลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงต่อมาบริษทัไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากบริษทัไม่มี

อาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัดงักล่าว ในเดือนธนัวาคม 2555 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงั

ไม่สามารถไดข้อ้ยติุ ประกอบกบับริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จาํกดั มีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจาํนวนมากและคดีกล่าวหาจาก

ราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าโอกาสท่ีจะไดข้อ้ยุติทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผล

เสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจาํนวน 

เป็นจาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 และในปี 2559  บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จาํกดั ไดถู้กศาลลม้ละลายกลางใหพิ้ทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 มาตราท่ี 14 

บริษัท ออร่า ดรีม จาํกัด 

ในปี 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  โดยบริษทัดงักล่าว

ประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

ในปี 2559 บริษทับนัทึกคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั ซ่ึงบริษทั

ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 9.14 ลา้นบาท เพ่ือ

สะทอ้นใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

ในปี 2560 บริษทับนัทึกคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั ซ่ึงบริษทั

ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 2.48 ลา้นบาท เพ่ือ

สะทอ้นใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

ในปี  2561 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานและขาดทุนสะสมยกมาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึก

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 1.30 ลา้นบาท เพ่ือสะทอ้นให้เห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

ในปี  2562 บริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 

จาํนวน 4.85 ลา้นบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ระเมินอิสระ 
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ในปี 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

ในปี  2564 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั จาํนวน 

12.62 ลา้นบาทโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของกิจการโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ทีด่นิรอการพฒันา/ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

ในปี 2562  บริษัทได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพัฒนารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีดินโครงการร็อคเซีย                               

(ช่ือเดิม โครงการ “ ตกัสิลา” ) จาํนวน 23.03 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และ

โครงการ ออริจินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดย

แสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นจาํนวน 79.56  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท ) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2562       111.33 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี              0.00 

ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                         (8.78) 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลบั)            0.00    

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562      102.59 

ในปี  2563 บริษทัไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย จาํนวน 

64.52 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และโครงการ ออริจินส์คอนโด บางมด 

พระราม 2      ได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพัฒนารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นต้นทุนการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นจาํนวน 142.46  ลา้นบาท ซ่ึงระหว่างปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท ) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563      102.59 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี              0.24 

ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                       (11.28) 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลบั)              (0.17) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563           91.38 

ในปี 2564 บริษัทได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพัฒนารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีดินโครงการร็อคเซีย                             

(ช่ือเดิม โครงการ “ ตกัสิลา” ) จาํนวน 24.21 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และ

โครงการ ออริจินส์คอนโด บางมด - พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดย

แสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นจาํนวน 87.12  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท ) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2564         91.38 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี                   - 

ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                       (18.52) 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า(โอนกลบั)             0.86 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564         73.72     
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สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน 

ในปี  2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้ารอตดั

บญัชี ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จาํนวน 34.48 ลา้นบาท และ 35.73 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเน่ืองมาจากครบกาํหนดอายกุารใชง้าน 

ในปี  2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้ารอตดั

บญัชี ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จาํนวน 33.05 ลา้นบาท และ 34.48 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเน่ืองมาจากครบกาํหนดอายกุารใชง้าน 

ในปี  2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้ารอตดั

บญัชี ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จาํนวน 31.56 ลา้นบาท และ 33.05 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเน่ืองมาจากในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน 

สําหรับปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 17.69  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจาก        

ปี 2560  ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นลบจาํนวน 32.81  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของ

กระแสเงินสดเป็นบวก 0.40 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 1.56 เท่า บริษทั

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53.56 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 271.09 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 5.64 เท่า 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ี และดาํเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

สําหรับปี 2562 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 53.94  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจาก       

ปี 2561  ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 17.69  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของ    

กระแสเงินสดเป็นบวก 1.12 เท่าเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นบวก 0.40  เท่า 

บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.30 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 230.62 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 4.60  

เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ี และดาํเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

สําหรับปี 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นลบจาํนวน 66.97  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจาก          

ปี 2562  ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 53.94  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของ

กระแสเงินสดเป็นบวก 1.41 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นบวก 1.12 เท่า บริษทั

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14.25 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 304.32 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 8.65            

เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความสามารถในการชาํระหน้ี และดาํเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

สําหรับปี 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 95.76  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจาก       

ปี 2563   ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 66.97  ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระ

เงินแสสดเป็นบวก 2.03 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 1.41 เท่า บริษทัมีเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.24 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 344.70 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 7.97 เท่า            

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ี และดาํเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

 

 

 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 95 

 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

1. หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวม 230.62 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จาํนวน 40.47 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมา

จากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้าํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามสญัญากูย้มืเงินตามปกติ 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวม 304.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 จาํนวน 73.70 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมา

จากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้บิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมจาํนวน 60 ลา้นบาท และในปีน้ีบริษทัไดน้าํมาตราฐานทาง

บญัชีฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าตามสญัญาท่ีเหลือเป็นจาํนวน 50.64 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 บริษทัมีหน้ีสินรวม 344.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 จาํนวน 40.38 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมา

จากระหวา่งปีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 75 ลา้นบาท  

2.    ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรับส้ินปี 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 849.07  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น

จาํนวน 859.69 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 10.62 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้คิดเป็นร้อยละ  0.53  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน สาเหตุเกิดจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 255.43 เน่ืองจากในปีบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก

ธุรกิจพลงังานทดแทนและธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 

สาํหรับส้ินปี 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 757.55  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้

จาํนวน 849.07 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 91.52 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นคิดเป็นร้อยละ  0.91  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน สาเหตุเกิดจากในระหวา่งปีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 2 แห่งและไดรั้บรู้สดัส่วนกาํไรจากผลประกอบการ

ของบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีกาํไรในส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 70.18 

สาํหรับส้ินปี 2564 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 804.65  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้

จาํนวน 757.55 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจาํนวน 47.10 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้คิดเป็นร้อยละ  6.03  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน สาเหตุเกิดจากในระหวา่งปีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 2 แห่งและไดรั้บรู้สดัส่วนกาํไรจากผลประกอบการ

ของบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีกาํไรในส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 70.18 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้   

 สาํหรับปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตาม สญัญาเช่าและ

สญัญาบริการต่าง ๆ 99.20 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

 สาํหรับปี  2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตาม สญัญาเช่าและ

สญัญาบริการต่าง ๆ 7.07 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

 สาํหรับปี  2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตาม สญัญาเช่าและ

สญัญาบริการต่าง ๆ 14.45 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
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2. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนนิงานในอนาคต 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั มหาชน จดัทาํบทวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน

และภายนอกเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและความ

จาํเป็นของการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงหรือความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาโดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานในอนาคตอนัใกลข้องบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัดงัน้ี 

1. สาํหรับโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค

ท่ีลดลง ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีความเขม้งวดในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ยอดจาํหน่ายในโครงการท่ีบริษทัลงทุน ทาํให้ยอดขายโครงการชะลอตวั และยงัส่งผลให้บริษทัเสียค่าใชจ่้ายในการดูแล

บาํรุงรักษาโครงการในส่วนท่ียงัเหลืออยู ่

2. สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเกิดจากสภาพภูมิอากาศใน

พ้ืนท่ีตั้งโครงการเน่ืองจากการผลิตตอ้งอาศยัพลงังานจากแสงอาทิตย ์สามารถผลิตไดใ้นช่วงกลางวนัเท่านั้น ไม่เหมือน

พลงังานทดแทนประเภทอ่ืน เช่น กงัหันลม  พลงังานนํ้ าจากเข่ือน ถ่านหิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบทางกายภาพ

ต่างๆ เช่น ฝุ่ น ควนัไฟ มูลนก อุปกรณ์ต่างๆ สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  ซ่ึงตอ้งมีการดูแลบาํรุงรักษาอยา่สมํ่าเสมอ  

3. สําหรับธุรกิจรับติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความเช่ือถือของลูกคา้  โดยบริษทัจาํเป็นท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างความ

น่าเช่ือถือและมาตราฐานในการให้บริษทักบัลูกคา้ ในดา้นต่างๆเช่น การติดตั้งระบบให้สาํเร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา             

การดูแลรักษาอุปกรณ์ใหผ้ลิตไดต้ามมาตรฐาน  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการกรณีท่ีเกิดปัญหากบัอุปกรณ์ เป็นตน้ 
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5.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอืน่

5.1 ข้อมูลทัว่ไป ช่ือ สถานทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 

• ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

ช่ือบริษัท : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : GREEN 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่  : 405 ซอย 13 ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000587 

ทุนจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท จาํนวนทุนท่ี 

ชาํระแลว้ 818,024,729 บาท 

ประเภทธุรกิจ : บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจหลกั

ในธุรกิจพลงังานทางเลือกและพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

หมวดธุรกิจ : พลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร 

Home Page   : http://www.greenresources.co.th 

จาํนวนพนักงาน  : 28 (1) คน (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564) 

ข้อมูลติดต่อ 

สํานักเลขานุการบริษัท/ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 

โทรศพัท ์: 02-504-5237 ต่อ 511 และ 512 อีเมล ์: info@greenresources.co.th 

หมายเหตุ  (1) จํานวนพนักงาน 28 คน รวมพนักงานกลุ่มบริษัทฯ จํานวน 10 คน 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9999 

โทรสาร : 02-009-9991  

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

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

mailto:info@greenresources.co.th
mailto:TSDCallCenter@set.or.th


 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 98 

 

ผู้สอบบัญชี 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั 

อาคารธรรมนิติ 178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์แขวง บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์: 02 596 0500 

อีเมล ์: center@daa.co.th 

Web : www.daa.co.th 

 

5.2 ข้อมูลสําคญัอืน่ 

 - ไม่มี- 

 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีคดีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบ

ดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด

และไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัไม่มีคดีท่ี มิได้เกิดจากการดาํเนินธุรกิจโดย

ปกติของบริษทัอนัเป็นสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

1. คดีหมายเลขดําที่ ส.991/2559 (ศาลจังหวัดตลิ่งชัน) ระหว่างบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) โจทก์ กบั 

นางสาวช่ืนจติร ชัชอานนท์ จําเลย ข้อหาหรือฐานผิดสัญญา คือ เรียกเงินประกนัการศึกษาโครงการ มูลค่าความ

เสียหายโดยประมาณ 45,000,000 บาท (ส่ีสิบห้าล้านบาท)  

 เ ม่ือว ันท่ี  9 มิถุนายน 2559 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด 

ตล่ิงชนั เพ่ือให้ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ (จาํเลย) คืนเงินประกนัการศึกษาโครงการแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่

บริษทัฯ  ทั้งน้ีเพราะบริษทัฯ ไดว้างเงินให้ไวแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร จาํนวน 35,000,000 บาท ไวเ้พ่ือเป็นประกนั ต่อมาหลงัจาก

บริษทัฯไดศึ้กษาโครงการแลว้พบวา่ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนจึงไดบ้อกเลิกสัญญาและขอให ้นางสาวช่ืนจิตรฯ คืนเงินประกดังั

กล่าวให้แก่บริษทัฯ แต่ นางสาวช่ืนจิตรฯ ไม่คืนเงิน บริษทัฯ จึงไดฟ้้องเป็นคดีต่อศาล เพ่ือขอคืนเงินประกนัดงักล่าวพร้อม

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั ไดมี้คาํพิพากษาแลว้ โดยพิพากษาใหย้กฟ้องของโจทก ์(บริษทั กรีน 

รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)) เน่ืองจากศาลพิจารณาวา่ โจทกไ์ม่มีเหตุเลิกสญัญา จึงไม่มีสิทธินาํคดีมาฟ้องต่อศาล 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 โจทก์ (บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั(มหาชน)) ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาล

ชั้นตน้แลว้  

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ฟังคาํพิพากษาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนวา่ โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

นิติกรรมสญัญาระหวา่งโจทกก์บัจาํเลยยงัมีผลผกูพนักนัตามสญัญา 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัได้

ดาํเนินการขอยื่นขยายระยะเวลายื่นฎีกาคร้ังท่ี 2 ศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกาถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  บริษทัไดจ้ดัทาํเอกสาร

แลว้เสร็จ และเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดด้าํเนินการยืน่ฎีกา พร้อมคาํร้องขออนุญาตฎีกา 

 เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีคาํสั่งคาํร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาตรวจสํานวนประชุมปรึกษา

แลว้ เห็นวา่ ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาสาํคญัท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249     

http://www.daa.co.th/
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จึงมีคาํสั่งอนุญาตใหโ้จทก์ฎีกาและรับฎีกาของโจทก์ไวพิ้จารณา ให้ศาลชั้นตน้ดาํเนินการใหจ้าํเลยแกฎี้กาเม่ือจาํเลยแกฎี้กา     

ยืน่คาํแกฎี้กาแลว้ หรือเม่ือครบกาํหนดแลว้จาํเลยไม่ยืน่คาํแกฎี้กาใหศ้าลชั้นตน้รวบรวมสาํนวน 

   เม่ือวนัท่ี 2 ธ.ค.2562 จาํเลยไดย้ืน่ขอขยายระยะเวลายืน่คาํแกฎี้กาในวนัท่ี 14 พ.ย. 62 และศาลอนุญาตใหข้ยายไดถึ้ง

วนัท่ี 18 ธ.ค.62 ยืน่คาํแถลงการณ์ปิดคดี โดยแนบเอกสารท่ีไปคดัจาก สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ 

   เม่ือวนัท่ี 18 ธ .ค.2562 จาํเลยไดย้ื่นขอขยายระยะเวลายื่นคาํแกฎี้กาคร้ังท่ี 2 เขา้มาในสาํนวน และศาลอนุญาตให้

ขยายไดถึ้งวนัท่ี 17 ม.ค.63 

  เม่ือวนัท่ี 17 ม.ค.2563 จาํเลยไดย้ืน่ขอขยายระยะเวลายืน่คาํแกฎี้กาคร้ังท่ี 3 เขา้มาในสาํนวน และศาลใหม้าตามคาํสัง่

ภายใน 3 วนั 

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

 เม่ือวนัท่ี 14 ก.พ. 2563 จาํเลยไดย้ืน่คาํแกฎี้กาแลว้เม่ือวนัท่ี 13 ก.พ. 63 และอยูร่ะหวา่งทาํสรุปสาํนวนคดี 

เม่ือวนัท่ี 30 เม.ย. 2563 ไปศาลตามคาํสั่งศาลปรากฎวา่ศาลแพ่งตล่ิงชนัไดส่้งคาํแถลงการณ์ต่อศาลฎีกาไปยงัศาล

ฎีกา เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 2563 เพ่ือใหศ้าลฏีกามีคาํสัง่ต่อไป 

นับตั้งแต่ยื่นคําแถลงการณ์ นิติกรได้ติดตามคําส่ังศาลที่ศาลตลิ่งชันเดือนละคร้ัง ตามที่เจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งไว้ 

ล่าสุดวันที่ 28 มี.ค. 2564 ติดตามคําส่ังที่ศาลแพ่งตลิ่งชัน ยังไม่มีคําส่ังลงมา รอศาลมีคําส่ังเรียกให้ไปฟังคําพิพากษาหรือ

คาํส่ังศาลฎกีาต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 24 พ.ค.64 ฟังคาํพิพากษาศาลฎีกา พิพากษาวา่ให้จาํเลยคืนเงิน 35,000,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 26 ก.พ.59 เป็นตน้ไปจนกวา่ จะชาํระเสร็จ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาใหเ้ป็นพบั นอกจากท่ี

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 30 มิ.ย.64 คุณชุน เฉิน ผูรั้บมอบอาํนาจของคุณช่ืนจิตร ส่งหนังสือขอผ่อนชาํระจาํนวน 12  งวด มายงั

บริษทัและขอลดยอดหน้ีตามคาํพิพากษาจาก 49,000,000.- บาท (ส่ีสิบเกา้ลา้นบาทถว้น) เหลือ 45,000,000.- บาท (ส่ีสิบห้า

ลา้นบาทถว้น)  

เม่ือวนัท่ี 5 ก.ค.64  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 6/2564 มีมติอนุมติัการขอผ่อนชาํระตามท่ีจาํเลย      

ร้องขอ เป็นระยะเวลา 12 งวด และนาํเช็คสัง่จ่ายล่วงหนา้จาํนวน 12 ฉบบั  

ณ ปัจจุบนัเจรจาตกลงกนัได ้ตามหนงัสือขอผอ่นชาํระหน้ี และจึงชลอเร่ืองการบงัคบัคดีไว ้GREEN ยืน่คาํร้อง

ขอออกหมายตั้ง เจา้พนกังานบงัคบัท่ีศาลแพ่งตล่ิงชนัไว ้แต่ยงัไม่ไปตั้งเร่ืองบงัคบัคดีท่ี กรมบงัคบัคดี (สาํนกังานบงัคบัคดี 

เขตพ้ืนท่ี 6 บางขนุนนท)์ บริษทัฯ  จะตั้งเร่ืองบงัคบัคดี ต่อเม่ือคุณช่ืนจิตร ผิดนดัตามหนงัสือผอ่นชาํระขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือการ

ชาํระหน้ีงวดใดงวดหน่ึง 

 เม่ือวนัท่ี 26 ส.ค.64 ไปศาลเพ่ือออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการตั้งเร่ือง

บงัคบัคดีในอนาคตต่อไป โดยใชเ้วลา 1 เดือน เพ่ือไปรับคาํสัง่ ตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 30 ก.ย.64 ไปศาลเพ่ือรับหมายตั้งเจา้พนักงานบังคบัคดี แต่เจ้าหน้าท่ีพิมพ์หมายไม่ครบถว้น คือ            

ไม่พิมพช่ื์อ บมจ.กรีนฯ แต่ยงัคงเป็นช่ือเดิม คือ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทฯ จึงตอ้งดาํเนินการยื่นคาํร้องเพ่ือแกไ้ข เพ่ิมเติมช่ือ

โจทกใ์หถู้กตอ้งและครบถว้นต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 64 ยื่นคาํร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหน้าฟ้อง เพ่ือแกไ้ขช่ือโจทก์ จากเดิม บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท         

ดีเวลลอปเมน้ท ์มาเป็น บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมน้ท ์หรือ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส และศาลอนุญาตส่งงานหมายแลว้ 
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สถานะคด ีณ ปัจจุบัน   

คดีถึงท่ีสุดแลว้ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 อยู่ระหว่างการชาํระหน้ีตามบนัทึกขอ้ตกลงผ่อนชาํระหน้ีตาม          

คาํพิพากษา การชาํระหน้ีงวดท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 10 ก.พ.2565 สามารถเรียกเก็บไดต้ามปกติ ปัจจุบนัไดรั้บชาํระหน้ีแลว้ทั้งส้ิน 8 

งวด เป็นเงินจาํนวน 33,000,000 (สามสิบสามลา้นบาท) รอเรียกเก็บ 4 งวด จาํนวน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาทถว้น)  

2. คดหีมายเลขดาํที ่พ1585/2559 ศาลจงัหวดันนทบุรี  ระหว่าง นางสาวช่ืนจติร ชัชอานนท์ โจทก์ กบั บริษทั กรีน 

รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) จําเลย ข้อหาหรือฐานความผิด คือ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ มูลค่าความ

เสียหาย จาํนวน 50,000,000 บาท  

 โดยนางสาวช่ืนจิตร ชัชอานนท์ ได้ยื่นฟ้องบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) เป็นคดีหมายเลขดําท่ี  

พ 1585/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) โดยเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน  50,000,000 บาท ฐานผิด

สญัญา ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ยกเลิกการซ้ือโครงการดงักล่าวเน่ืองจากผลการประเมินความคุม้ค่า

ของการลงทุนท่ี บริษทัฯ แจง้นั้นไม่สุจริต ไม่สามารถใชเ้ป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินประกนัจาํนวน 35     

ลา้นบาทได ้แต่ บริษทัฯ ตอ้งชาํระค่าเสียโอกาสใหแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท ์เป็นมูลค่า 50 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค.64 โจทกย์ืน่คาํร้องขอถอนฟ้องต่อศาลจงัหวดันนทบุรี                

เม่ือวนัท่ี 29 พ.ย.64 ศาลมีคาํสัง่ ถอนฟ้อง จาํหน่ายคดีออกจากศาลระบบความ 

สถานะคด ีณ ปัจจุบัน  ศาลมีคาํสัง่ ถอนฟ้อง จาํหน่ายคดีออกจากศาลระบบความ 

 

3. คดีหมายเลขดําที่ พ 1933/2559 (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ระหว่าง บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) โจทก์ 

กบั บริษทั ว.ีพ.ีเค เรียลเอสเตรท จาํกดั จาํเลย ข้อหาหรือฐานความผดิ คอื ผดิสัญญาโอนสิทธิเงินมัดจาํทีด่นิ โดย

มีทุนทรัพย์หรือมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 50,341,249 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนส่ีหมื่นหนึ่งพนัสองร้อย

ส่ีสิบเก้าบาทถ้วน) 

 คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด(มหาชน) โจทก์ไดย้ื่นฟ้องคดี

ดงักล่าวขา้งตน้ ต่อศาลจงัหวดันนทบุรี  เพ่ือเรียกร้องให้ บริษทั วี.พี.เค เรียลเอสเตรท จาํกดั จาํเลย ชาํระเงินค่ามดัจาํท่ีดิน

จาํนวน 46,000,000 บาท  (ส่ีสิบหกลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดสญัญา (ผิดสญัญาครบกาํหนด 

6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2558) ถึงวนัฟ้องเป็นเงินจาํนวน 4,341,249 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 50,341,249 บาท 

 โดยศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ให้จาํเลยชาํระหน้ีจาํนวน 46 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ยนืตามศาลชั้นตน้ จาํเลยไม่ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

ศาลฎีกา คดีถือเป็นส้ินสุด 

เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย.63 ติดตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจฯ ศาลจงัหวดันนทบุรี สถานประกอบการของ วีพีเค และกรมบงัคบั

คดี ไดท้ราบความคืบหนา้วา่ ปัจจุบนั วพีีเค ไดย้า้ยสถานประกอบการไปนานแลว้ แต่ไม่ไดจ้ดแจง้เปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันา

ธุรกิจฯ และไม่ไดย้ืน่งบการเงินตั้งแต่ปี 2559  

เม่ือวนัท่ี 20 ม.ค.64 กรรมการและผูบ้ริหารมีนโยบายใหท้าํการสืบทรัพยแ์ละรายงานผลเป็นระยะไป 

เม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค.64 ออกหนงัสือแจง้ให้ วี.พี.เค. ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการสืบทรัพยต์ั้ง

เร่ืองบงัคบัคดีต่อไป 

สถานะคด ีณ ปัจจุบัน  **คดีถึงท่ีสุด** บริษทั กรีนฯ (โจกท์) ศาลมีคาํพิพากษาให้โจกทช์นะคดีความ  ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งสืบทรัพยเ์พ่ือนาํไปตั้งเร่ืองบงัคบัคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
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5.4 ตลาดรอง 

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์งประเทศอ่ืน 

5.5  สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจาํ (เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้ 

- บริษทัไม่มีสถาบนัการเงินท่ีติดต่อและไม่มีการออกตราสารหน้ี 
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ส่วนที ่2     

การกาํกบัดูแลกจิการ 

6. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอ

มาเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าในขณะท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการเพ่ือกา้วสู่ความสําเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบาย  

การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ือประโยชน์ต่อ  

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทาํใหเ้กิด

ความเช่ือมั่นข้ึนในกลุ่มผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทหาชนในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย ท่ีดาํเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลและมุ่งมัน่การเติบโตเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกบัดูแลกจิการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจให้เกิด

ประสิทธิผล มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้น 

พนกังาน ลูกคา้ และคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม มีหลกัธรรมาภิบาลในการทาํธุรกิจ ท่ีทาํให้กระบวนการ

ทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจดัใหมี้แนวทางในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง

เท่าเทียมกนั

2. คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ จะทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

มีการบริหารงานอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

3. ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตรงเวลา และ

เท่าเทียมกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. ควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ

5. ยึดถือ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการคาํนึงถึงจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ

6. กาํหนดให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรสําหรับกรรมการ เพ่ือให้ทราบภาระบทบาท หน้าท่ีของการเป็น

กรรมการบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกบัดูแลกจิการทีด่ทีีเ่กีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดําเนินการของบริษทัฯ 

ในปี 2564 ท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี
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1. สิทธิ และความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกรีน 

(สาํนกังานใหญ่) ซ่ึงบริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิเสียงครบถว้น ดงัน้ี 

การดาํเนินการก่อนการประชุม 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงหรือหลายรายนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั  เสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ระหว่างวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญั              

ผูถื้อหุน้) โดยไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

• เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองการกาํหนดวนัประชุม ระเบียบวระการประชุม รวมถึง             

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ทนัทีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดล้งมติ เม่ือวนัท่ี 23 

กมุภาพนัธ์ 2564  

• เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม และหนงัสือ

มอบฉนัทะบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 (ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนวนัประชุม) และไดจ้ดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD)           

ให้ผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย ์เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2564 (ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลา

เพียงพอสําหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู ้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับ

ภาษาองักฤษ 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษทัฯ ไดส้นับสนุนให้ใชห้นังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. (แบบท่ีผูถื้อหุน้เลือกการลงคะแนนเสียงได)้  

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อน

วนัประชุม โดยไดร้ะบุช่องทางการสอบถามไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

การดาํเนินการในวนัประชุม 

• จดัการประชุม ณ อาคารสาํนกังานใหญ่ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงการเดินทางของผูถื้อหุน้

สะดวกสบายระบบการขนส่งทุกเสน้ทาง 

• จัดเจ้าหน้าท่ีไวอ้ย่างเพียงพอสําหรับตอ้นรับและให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ประชุม ในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการ

ลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูรั้บมอบฉันทะ         

ในขั้นตอนการตรวจเอกสาร 

• นําเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผูถื้อหุ้น) มาใช้ในการประชุม เช่น การลงทะเบียน การนับคะแนนและ           

การแสดงผลคะแนน ส่งผลใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

• มีการแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติก่อนเร่ิมระเบียบวาระ 

• ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจดัใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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• จดัให้มีท่ีปรึกษาบริษทัและตวัแทนผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง ทั้งน้ี เม่ือการประชุม

แลว้เสร็จ ไม่มีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้ผลการนบัคะแนนเสียงแต่อยา่งใด 

• ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นอยา่งเต็มท่ี และไดบ้ริหาร

จดัการใหมี้การตอบขอ้ซกัถามทุกขอ้อยา่งครบถว้น 

• ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม 

การดาํเนินการหลงัประชุม 

• เผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ภายในวนัทาํการหลงัเสร็จส้ินการประชุม โดยระบุผลมติ และจาํนวนคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุม         

ในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

• จัดทาํรายงานการประชุมท่ีระบุรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้ร่วมประชุม ขอ้มูลท่ีกรรมการ

นาํเสนอ คาํถาม คาํตอบ ผลของมติและจาํนวนคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยนาํส่ง 

ตลท. ผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีประชุม 

2. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการจะพิจารณาการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ดว้ยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยขอ้มูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการ

ทาํงาน อีกทั้งจะนาํขอ้มูลท่ีจาํเป็นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 อยา่ง

สมํ่าเสมอ ทั้งน้ี ในการพิจารณาการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทัจะกาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 

หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือความเป็น

อิสระในการตดัสินใจ นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหารผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบ

ขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ให้ซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัจะดูแลใหมี้ความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้น คู่คา้ 

เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดลอ้ม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจากความสําคญัของการ

ร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัน่คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษทัมีฐานะ

การเงินท่ีมัง่คง 

คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น บริษทัจึง

มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑท่ี์กาํหนดโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบ
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อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือทาํใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับ

และสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัทาํให้บริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการ

วางเป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายบญัชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูล และ      

ในอนาคตบริษทัจะแต่งตั้งพนักงานทางดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมารับผิดชอบร่วมกบัผูบ้ริหารในการให้ขอ้มูลท่ี

สําคัญของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัได้ท่ี โทร. 02-504-5237-39 ต่อ 511 หรือท่ี                         

E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th 

6.2 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัจดัทาํขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังาน    

ฝ่ายต่างๆ เพ่ือใหย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะส่ือสาร

ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การให้ความสาํคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ี    

จะสามารถยกมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้สูงข้ึน อีกทั้ งส่งเสริมความเช่ือมั่นให้กับผู ้ลงทุนในบริหารงานของ                  

ฝ่ายการจดัการ สร้างความยติุธรรม และความน่าเช่ือถือต่อผูล้งทุน แนวทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

 1. จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

  -  แนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

  -  นโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ 

2. จริยธรรมกรรมการบริษทั 

  - การปฎิบติัตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  - ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

  - ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

3.จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  - การปฎิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  - นโยบายการปฎิบติัต่อผูอ่ื้น 

  - นโยบายการปฎิบติัต่อพนกังาน 

  - นโยบายการปฎิบติัต่อลูกคา้ 

  - นโยบายการปฎิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

  - นโยบายการปฎิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

  - ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  -  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

mailto:sarunrat@greenresources.co.th
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4. จริยธรรมพนกังาน 

  - การปฎิบติัต่อตนเอง 

  - การปฎิบติัต่อลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสงัคม 

  - การปฎิบติัระหวา่งพนกังาน 

  - การปฎิบติัต่อองคก์ร 

  - การใชสิ้ทธิทางการเมือง 

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ปรากฎอยู่ในคู่มือ

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) ซ่ึงอยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. และให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของบริษทัท่ีมีการปรับปรุง

หวัขอ้และเน้ือหาใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัข้ึน 

6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญของการดําเนินการด้านกาํกบัดูแลกจิการในปี 2564 

6.3.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการกาํกบัดูแลกจิการทีด่หีรือ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ประกอบด้วย 

1) ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) 

บริษทัไดมี้ความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

คณะกรรมการบริษทัจึงให้ความสําคญักบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั ระบบและการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 

โดยในรอบปี 2564 บริษทัไดมี้ดาํเนินต่อไปน้ี 

• กําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี  2560 (CG Code)                    

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. และ               

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของบริษทัท่ีมีการปรับปรุงหวัขอ้และเน้ือหาใหท้นัสมยัข้ึน 

• ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ส่ือความให้บุคลากรปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั โดยส่ือความเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียนและใหค้วามคุม้ครอง เพ่ือใหบุ้คลากร

รับทราบถึงแนวปฏิบติัในการรับเร่ืองร้องเรียน การสอบสอบและการตดัสินลงโทษ รวมทั้ง การรักษาความลบั

และการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มูล  

• ดูแลและแจ้งเตือนให้กรรมการและผูบ้ริหารมีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ   

บริษทัฯ กาํหนด 

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้ครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือกาํหนดความ

ชดัเจนของขอบเขตการรับผิดชอบท่ีจะสามารถทาํใหว้ดัผลการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

• ทบทวบการประเมินและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในบริษทั

ประจาํปี 2564  เพ่ือกาํหนดแนวทางการปรับปรุงและยกระดบับริษทัใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดี 
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• แต่งตั้งคณะทาํงานสําหรับแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภยัพิบติัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

เพ่ือให้บริษทัสามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทาํแผนแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเป็นกรอบแนวทางในการบาํรุงรักษา 

• ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 บริษทัไดว้างแนวทางการจดัการและดูแลผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทั เพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของพนกังาน (บริษทัไดมี้การจดัหาวคัซีนใหก้บัองคก์ร) 

 

2) ด้านการกาํกบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance) 

• รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยดาํเนินการติดตามและรวบรวมกฎหมาย

หรือขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นกฎหมายใหม่หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือนาํข้ึนทะเบียนกฎหมายในระบบ 

6.3.2 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่สํีาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต.ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปทบทวน

และพิจารณา เพ่ือปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมต่อไป 

6.3.3 การปฏิบัตใินเร่ืองอืน่ ๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

• การประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ AGM Checklist  โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียน

ในประเทศไทยมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นให้เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล ผ่านหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน

ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ไดค้ะแนน AGM Checkist  
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 แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที ่4 มกราคม 2564 

 

7.  โครงสร้างการกาํกบักจิการ และข้อมูลสําคัญเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานและอืน่ ๆ 

7.1  โครงสร้างการจัดการ 
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7.2   ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8 

คน โดยในจาํนวนน้ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

องคป์ระกอบดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัมีกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความหลากหลายของทกัษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมต่อการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริษัท 

ณ มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564    =    การประชุมคณะกรรมการบริษัทจาํนวนท้ังหมด 4  คร้ัง  

 

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัที่กรรมการลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

จํานวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วม

ประชุม 

จํานวนการ

ประชุมของ

คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คดิเป็น

อตัราส่วนใน

การเข้าประชุม 

(%) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล
1
 

ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 

27/04/64 (ต่อวาระ) 

4 4 100.00 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี
2
 รองประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 27/04/61 4 4 100.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  3 รองประธานบริษทั 
พน้จากตาํแหน่งตาม

วาระ (27/04/64) 
1 1 100.00 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล
4
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

แต่งตั้ง 27/04/61 

27/04/64 (ต่อวาระ) 
4 4 

100.00 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5
 

กรรมการ/ (กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ)    

แต่งตั้ง 27/04/61 

ลาออก 27/04/61 
4 4 100.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
6
 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 15/5/61 4 4 100.00 

7.นายวิรัต   จนัทร์ศิริวฒันา 7 
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง  24/03/60 4 4 100.00 

8.นายพีระพงศ ์ พิตรพิมลพาทิศ 
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 11/08/63 
1 1 100.00 

9. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์
9
 กรรมการ แต่งตั้ง 26/04/62 3 4 75.00 

10.นายพรเทพ  ธญัญพงศช์ยั 10 กรรมการ 
แต่งตั้ง 27/04/64 

(ต่อวาระ นายประทีป) 
3 3 100.00 
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หมายเหตุ     กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้ และกรรมการบางท่านเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

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

วิริยะเมตตากุล เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง และแต่งตั้ งให้                         

นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  ดํารงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน                         

พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตาํรวจตรีสหัสชยั  

อินทรสุขศรี  ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 3,10 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ  ธัญญพงศ์ชยั แทน นายประทีป  

อนนัตโชติ  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ ง นายพิพัทธ์                

วิริยะเมตตากุล  เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แทน นายประทีป  อนนัตโชติ ท่ีรักษาการแทน  มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจากตาํแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  และ

แต่งตั้ งนายแยพ คิมแยม เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ                     

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

 6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา      

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหวา่งการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจาก

ตาํแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 8 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ ง                      

นายพีระพงศ์  พิตรพิมลพาทิศ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายแยพ คิม แยม 

ทั้งน้ี  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 9    นายอภิชาติ ศิวโมกษ์  ได้รับแต่งตั้ งใหม่จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562            

ตามเสียงขา้งมาก 

    ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง               

โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได ้     

มีเวลาพิจารณา และศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการ

บริษทั พร้อมทั้ งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจัดเก็บไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นสามารถ

ตรวจสอบได ้
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ดงันั้น บริษทัมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการ                    

โดยกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย  

หมายเหตุ    กรรมการบริหารท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในส่วนท่ีเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการ          

ในคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึง สมาชิกอ่ืนในคณะกรรมการ

บริหารหรือกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั 

     

การถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ   ขอ้มูลการปิดสมุดตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั ฯ “นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล   นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล     

คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั พลตาํรวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี หรือนางภวญัญา กฤตชาติ รวมเป็นสองคน และประทบัตรา

สาํคญัของบริษทั  (อา้งถึงหนงัสือรับรองบริษทั ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565) 

 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกาํกบั

ดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับกิจการ และ                    

เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุ้นและ             

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน                  

การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั รวมทั้งกาํกบั และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ ให้เป็นตามนโยบายท่ีกาํหนด

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 30/12/2563 30/12/2564 การเปลีย่นแปลง 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษทั - - - 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการบริษทั 35,312,100 29,600,000 (5,712,100) 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ   รองประธานบริษทัการบริษทั -  - 

4.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 3,500,000 4,600,000 1,100,000 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ  กรรมการบริหาร  - - - 

6.นายสมควร  มสิูกอินทร์  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - 

7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 

8.นายพีระพงศ ์ พิตรพิมลพาทิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - 

9.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ - - - 

10.นายพรเทพ  ธญัญพงศช์ยั กรรมการ - - - 
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ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการ    

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

 คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษทั โดยรวมถึงอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือ

เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย

กวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อย

กวา่ 3 วนั 

(2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการ

พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสาํคญั รายการท่ีมีนยัสาํคญัควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของ

บริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญั การขยายโครงการลงทุน     

การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ การกาํหนดระดบัอาํนาจ

ดาํเนินการ และการกาํหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

(3) จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการจดัเก็บ

เอกสารท่ีทาํให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) จดัให้มีการทาํงบการเงิน  ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

(5) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติั

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์   อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญัหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบั

ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(7) บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

7.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้าํหนดไวส้าํหรับกรรมการท่ีไดรั้บมติท่ีเห็นชอบจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของ

บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งกนั และ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

7.4 หากเป็นกรณีท่ีบริษทัยอ่ยทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ ทาํรายการ

สําคญัอ่ืนใดนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้บริษทัยอ่ย

ปฏิบติัตามกลไกกาํกบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้ง

รายการท่ีสาํคญัซ่ึงบริษทัฯ กาํหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการทาํรายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยทาํนองเดียวกบัการทาํ

รายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะ และขนาดเดียวกันกับท่ีบริษทัฯ ตอ้งได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี 

(8) พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทั

ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม รวมถึงกาํหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการกาํกับดูแลบริษทัย่อย

ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัตามท่ีไดมี้

การแกไ้ข 

(9) พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี ตลอดจน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้ งน้ี  การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนั้ นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี

อาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกับบริษทัหรือบริษทัย่อย (ถ้ามี) ยกเวน้เป็น               

การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ                

ใน      เร่ืองใดการมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม

คณะกรรมการอยา่งชดัเจน และระบุขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน  

(10)  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน 

คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว   

มีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด                        

ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

ตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทัจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วน

ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(12) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึน

เน่ืองจากการเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดขอ้ความ

จริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและ

ผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควร

ตอ้งแจง้นั้น 

(13) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน

ของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมี

ผลกระทบเป็นนัยสําคญัต่อบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(14) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวมีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทั

ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทั บริษทัย่อยหรือ

บริษทัร่วมดงักล่าว 
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7.3   ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1  ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริหาร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564  มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

 

หมายเหตุ   1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง และแต่งตั้งให ้ นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ  

ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร แทน  พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี   

 2  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตาํรวจตรี 

สหัสชยั  อินทรสุขศรี  ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร  (เพ่ิมเติม) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

เป็นตน้ไป 

 3,4 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมไม่อนุมติั ตามเสียงขา้งมาก 

  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2564 แต่งตั้งนายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายประทีป อนนัตโชติ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2564  
 5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพทัธ์  

วริิยะเมตตากลุ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

6 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมรับทราบการลาออกจาก

ตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวญัญา กฤตชาติ แต่ยงัคงดาํรงตาํแหน่ง

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

นางภวญัญา  กฤตชาติ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ1 ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

    2 พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี2 รองประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

3 นายประทีป  อนนัตโชติ 3 
รองประธานกรรมการบริหาร 

(พน้จากวาระ) 

แต่งตั้ง  27/02/60 

พน้ตาํแหน่ง 27/04/64 

4 นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร ดาํรงตาํแหน่งแทน 

นายประทีป อนนัตโชติ 

แต่งตั้ง 11/05/2564 

5 นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ5 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

6 นางภวญัญา  กฤตชาติ6 กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 15/05/61 
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   บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานใน

เร่ืองเก่ียวกับการดาํเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและกาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั การกาํหนดหลกัเกณฑ ์ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั ตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี กาํกบั ดูแล ประสานงาน และกาํหนดหนา้ท่ีของคณะทาํงานพิเศษ 

หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่าง ๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทาํงาน

พิเศษ 

2. อนุมติัขอ้เสนอ ซ่ึงเสนอโดยคณะทาํงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ดาํเนินธุรกิจตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทั 

3. ศึกษาความเป็นไปสําหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอาํนาจพิจารณาอนุมติัเขา้ร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเขา้

ดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการทาํนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอาํนาจในการพิจารณาอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุน 

หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ใน

วงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อโครงการ รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุน้แลกเปล่ียนหุน้กบั

นิติบุคคลอ่ืนไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการทาํนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 

5. กาํหนด พิจารณา อนุมติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงานและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือการ

ดาํเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั 

6. ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และกาํหนดแนวนโยบายและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะทาํงาน

พิเศษ 

7. มีอาํนาจอนุมติั แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาํหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการโบนัส บาํเหน็จ และ

ผลตอบแทนอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายและส่ิงอาํนวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีหรือพนักงานบริษทั ซ่ึงมีตาํแหน่ง

ตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป รวมถึงผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า หรือคณะทาํงานพิเศษ

ต่าง ๆ เพ่ือดาํเนินงานเฉพาะเร่ือง 

8. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. มีอาํนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ  ใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 

หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอาํนาจดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรและมีอาํนาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอาํนาจนั้น ๆ ได ้

10. มีอาํนาจแต่งตั้ งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ได้ตามความ

เหมาะสมและมีอาํนาจกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ของ

ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
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11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอาํนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กาํหนด

ระเบียบขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูรั้กษาการณ์ 

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผูรั้กษาการณ์มีอาํนาจหนา้ท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 

13.  พิจารณาอนุมติัใหอ้าํนาจต่าง ๆ ในการดาํเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

14. มีอาํนาจอนุมติัและเบิกถอนเงินจากบญัชีทั้งหมดของบริษทัและใชสิ้นเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งท่ี

บริษทัมีอยู ่รวมทั้งการขอเปิดบญัชีต่าง ๆ และ/หรือ ขอใชสิ้นเช่ือ ในรูปแบบต่าง ๆ กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน

ทุกแห่ง ตลอดจนนําหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหน้ีดังกล่าวทั้ งท่ีต้องจดทะเบียนและ                   

ไม่จดทะเบียนก็ตาม 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดาํเนินการ

ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้ 4.9 ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นโดยตรง

ต่อคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย 

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

กรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติั การอนุมัติให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ี 

กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมี

วงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อรายการ เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ    โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึง

เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้คณะกรรมการบริหารดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 

          คณะกรรมการตรวจสอบ ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายสมควร  มูสิกอินทร์1 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 15/05/61 

2 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 24/03/60  

3 นายพีระพงศ ์ พิตรพิมลพาทิศ3 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 11/08/63 
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หมายเหตุ   1  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้ง

กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เข้าดํารงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ แทน นางภวญัญา กฤตชาติ  ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

เป็นตน้ไป 

   2  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายวิรัต 

จนัทร์ศิริวฒันา เขา้ดาํรงตาํแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและ

แต่งตั้ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภญัญา กฤตชาติ ท่ีลาออกจาก

ตาํแหน่ง มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2561   และ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง

กรรมการ นายสมควร  มูสิกอินทร์ เข้าดํารงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นตน้ไป 

  
3
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั

แต่งตั้ง นายพีระพงศ์  พิตรพิมลพาทิศ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน 

นายแยพ คิม แยม ทั้งน้ี  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 

โดยมี  นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ม.ค 2559 –  ธ.ค. 2564) 

บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี และรับผดิชอบตามขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษทั 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภาย 

(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้

มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัทาํรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาด 

 หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

 (Charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 

        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือการกระทาํท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

8.1  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8.2  การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่อมท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

8.3  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรรม

การบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกถอนต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มีเหตผุลอนัควร

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวตอ่สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE 

CHARTER)  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1. พลตาํรวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นางภวญัญา  กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 

3.  นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 15/05/61 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ  1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง        

พลตาํรวจตรีสหัสชยั อินทรสุขศรี แทน นายอภิชาติ  ศิวโมกษ์ ท่ีลาออกจาการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 

เมษายน 2561  พร้อมกับแต่งตั้ งพลตาํรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ       

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. การสรรหา 

  1. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือนาํช่ือเสนอต่อ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 2. พิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2.  การพจิารณาค่าตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของ

คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสม

กบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   (RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  31  ธนัวาคม  2564  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก

หรือแต่งตั้งใหม่ 

1. นายสมควร        มูสิกอินทร์ 1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นายพีรพงศ ์      พิตรพิบูลพาทิศ 2 กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 11/05/64 

3. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

หมายเหตุ   1  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561 และตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้ง

นายสมควร มูสิกอินทร์  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน นายสิน เอกวิศาลท่ีลาออก

จากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี   มีผลตั้งแต่ 15  พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 2    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายพีรพงศ์       

พิตรพิบูลพาทิศ โดยมีผลนบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ 

พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือรับทราบ 

3. กาํกบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้

กลุ่มบริษทัฯ   มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั และดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสําคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น

ผูส้อบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการ

นาํระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/

หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม

ในการแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 
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8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้ง

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

10.  ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือ

นาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้ ค ําแนะนําแก่

คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

12. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้ความสาํคญัและ

คาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

13. พิจารณาความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน ดา้น

ความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกนัและวิธีลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงต่อเน่ือง 

และเหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจ 

14. รายงานการกาํกบัผลประเมินความเส่ียง และการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ี

สําคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นประจํา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญซ่ึงกระทบต่อบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

15. ใหต้ั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

5.  คณะกรรมการการลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   

          คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  31  ธนัวาคม 2564  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายพิพทัธ์        วริิยะเมตตากลุ 1 ประธานกรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

2 นางภวญัญา        กฤตชาติ 2 กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 15/05/61 

3 นายอภิชาติ         ศิวโมกษ ์ กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 11/05/64 

 หมายเหตุ   1,2 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการ 

 บริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการการลงทุน 

โดยแต่งตั้ งนายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการการลงทุน และ แต่งตั้ ง

นางภวญัญา   กฤตชาติ  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 

                    3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ ง        

นายอภิชาติ    ศิวโมกษ ์โดยมีผลนบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 
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  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 

บทบาทและหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 

1. พิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์       

ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั 

  -  ขอบเขตประเภทสินทรัพยท่ี์บริษทัจะลงทุน 

  -  จาํนวนวงเงินลงทุนท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัสามารถอนุมติัใหล้งทุน 

2. พิจารณากาํหนดแนวทางปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

3. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

4. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั

การลงทุน และนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

5. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

และนาํเสนอกรอบนโยบายการลงทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6. การกาํกบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7.  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดขอ้จาํกดั ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท จดัสรรเงินลงทุนใน สินทรัพย์

ใหเ้หมาะสม 

8. พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้าํหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 

9. พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

10. พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 

11. ดาํเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER) 

  คณะกรรมการการลงทุน ระหวา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม  2564 – 31 ธนัวาคม 2564   มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก

หรือแต่งตั้งใหม่ 

1. นายสมควร  มูสิกอินทร์  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 15/05/61 

2. นายวรัิต       จนัทร์ศิริวฒันา1 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 11/05/64 

3. นายพรเทพ  ธญัญพงศช์ยั2 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แต่งตั้ง 11/05/64 

หมายเหตุ   1,2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง 

          นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา  และ นายพรเทพ  ธญัญพงศช์ยั  โดยมีผลนบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง  

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
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 บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี  

 1. ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบับริษทั ภายใตก้รอบ

ของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง

ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. กํากับ ดูแล และให้คาํแนะนําแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบ             

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4. เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและขอ้พึง

ปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

6. จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้ งนําเสนอ

ความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. จัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีเหมาะสมกับบริษทั  และเป็นไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3. กาํกบั ดูแล และให้คาํแนะนาํแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4.  เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และขอ้พึงปฏิบติัของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

6.  จดัทาํรายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนาํเสนอ

ความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

7. แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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7.4   ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

7.4.1 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้อาํนวยการฝ่ายขึน้ไป ดังนี ้

 

 ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารข้อมลู  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจาํนวน  5  ราย ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
วนัทีก่รรมการลาออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 27/04/61 

2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

แต่งตั้ง 01/07/60 

 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

แต่งตั้ง 01/07/60 

 

4.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

แต่งตั้ง 01/07/60 

 

5.นางสุกญัญา  ขนักาํเหนิด ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

สายงานพฒันาธุรกิจ 

แต่งตั้ง 01/07/60 

 

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล

ผู้อาํนวยการฝ่าย

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางภทัรยล  วรรธนะสาร

ผู้อาํนวยการฝ่าย

สํานักเลขานุการบริษทั

นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั

ผู้อาํนวยการฝ่าย

สายงานพฒันาธุรกจิ

นางสุกญัญา ขนักาํเหนิด

ผู้อาํนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อาํนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางธนิดา อินทจกัร์
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การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
ณ 30/12/2563 

จาํนวนหุ้น 

ณ 30/12/2564 

จาํนวนหุ้น 

การเปลีย่นแปลง 

จาํนวนหุ้น 

1.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 3,500,000 4,600,000 1,100,000 

2.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

- 

 

- 

 

- 

3.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

- - - 

4.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั 

 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสาํนกัเลขานุการบริษทั 4,552 4,552 - 

5.นางสุกญัญา  ขนักาํเหนิด 

คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ - 

    1,462,562 

- 

- 

- 

(1,462,562) 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่างๆ 

โดยมีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารโดยการมอบ

อาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะ เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ

จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติั รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั (ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด) ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั 

หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัไว ้

1. ดาํเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้

2. ดาํเนินการในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง 

หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

3. มีอาํนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือ ค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนให้

พนกังานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่ง แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งตั้งแต่ตาํแหน่งท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้าํนวยการ

ฝ่าย/สาํนกั หรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ 

4. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั 

5. มีอาํนาจออกประกาศ ระเบียบ คาํสัง่ หรือบนัทึก เพ่ือใหก้ารปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั 

และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 
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6. อนุมติัการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ (ซ่ึงมิใช่พนักงานประจาํของบริษทั) ท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของสาํนกังาน 

ก.ล.ต.ดว้ย 

7. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ

บริษทั 

ทั้ งน้ีการดําเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อํานาจอนุมัติ                   

วงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมัติไว  ้ ซ่ึงมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 (ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562) 

วงเงนิอนุมตั ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 300 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํกดัจาํนวน 

 

7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารทุกระดบัเป็นไปตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators 

:KPIs) ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนักาํหนด โดย KPIs ดงักล่าว

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับกระบวนการทาํงานภายในองค์กรและมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และ

ครอบคลุมทั้งผลการปฏิบติังานประจาํปี  (ระยะสั้น) และการประเมินศกัยภาพและภาวะผูน้าํท่ีจะช่วยให้มัน่ใจไดว้่าจะสามารถ

นาํพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายตามกลยทุธ์ และวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในระยะยาวได ้โดยผูบ้ริหารแต่ละตาํแหน่งจะมีตวัช้ีวดั

การดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาการปรับเงินเดือนของ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาการปรับเงินเดือนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการ

ปฏิบติังาน ทั้งน้ี การปรับเงินเดือนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด 

 

7.4.3 จาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 การพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัขั้นจะอยูท่ี่ตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฎิบติังาน  โดยท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งมอบหนา้ท่ีในการกาํหนดหลกัเกณฑป์ระเมินใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว เช่น 

หลกัเกณฑก์ารปรับเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน และ อ่ืน ๆ ใด  

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู ้บริหารของบริษัทสําหรับปี 2564 จํานวน 5 คน คิดเป็นจํานวนเงิน

6,436,645.87  ลา้นบาท โดยค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบดว้ยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ    - ไม่มี 
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7.5   บุคลากร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 38 คน โดยในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 10,839,951.19.-

บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ  เงินประกนัสังคม          

ค่าสัมมนาฝึกอบรม ค่าประกนัสุขภาพ ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะ

เดียวกนักบับริษทัรวม จาํนวน 2,748,157.34 บาท  

 

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564 

ปี 2564 

จาํนวน 

 (คน) 

ค่าตอบแทน  

(ล้านบาท)  

บมจ. กรีน รีซอร์สเซส  28 10.84 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 

บริษทั เอส เค วนั เพาเวอร์ จาํกดั - - 

บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั 10 2.75 

รวม 38 13.59 

 

สวสัดกิารพนักงาน 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว้ บริษทัฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทุกระดบัใน

รูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของพนกังาน ดงัน้ี 

1. ประกนัสงัคม กองทุนท่ีใหห้ลกัประกนัแก่ผูท่ี้อยูใ่นระบบประกนัสงัคมใหไ้ดรั้บประโยชน์ทดแทน เม่ือประสบอนัตราย

หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซ่ึงไม่เกิดจากการทาํงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และวา่งงาน 

2. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คงของพนกังานและครอบครัว ใหก้บัพนกังานท่ี

สมคัรใจเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนกังานจะจ่ายเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพในส่วนของสะสมตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ 

กาํหนด 

3. ประกนัสุขภาพการให้ความคุม้ครองดา้นรักษาพยาบาล สาํหรับพนกังาน ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ 

ยงัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับพนกังานดว้ย 

4. เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เยี่ยมไขก้รณีเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือ

อุทกภยั 
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7.6  ข้อมูลสําคัญอืน่ ๆ  

7.6.1 รายช่ือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบงานสําคญัของบริษัท มดีงันี ้

• เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน ให้ทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ไป โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปี  

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3) ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ 

4) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารควรรับทราบ 

5) จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

6) ดูแล และประสานงานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกําหนด และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 

7) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ทั้งน้ี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั มีประวติัการศึกษา และการอบรมดา้นเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

• หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลกัสูตร 3 วนั 

• หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Advance for Corporate Secretary) หลกัสูตร 4 วนั 

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP :69/2016),สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย 

• หลกัสูตร Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016) ,สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP: 21/2016) ,สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP: 16/2016) ,สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP : 18/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

• หลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing) 

• บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริม CG ใหก้บัองคก์ร 

• ถอดรหสั พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั 2559  
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• เทคนิคการวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยนื 

• กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั สาํหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี 

 

โดยมีประวติัและคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

 

• ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

บริษทัฯ มอบหมายใหน้างธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทัฯ โดยมีประวติัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

7.6.2 รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์และข้อมูลเพือ่การตดิต่อก 

ข้อมูลตดิต่อ 

นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่าย สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์: 02-504-5237-39 ต่อ 511 

อีเมล ์: sarunrat@greenresources.co.th 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

แต่งตั้ง โดยจะพิจารณาจากคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ผลการปฎิบติังาน และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

ซ่ึงในรอบบญัชีท่ีผ่านมาจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไดอ้นุมติั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั  ตามมติท่ีมีเง่ือนไข     

3 ปี  ในการคงค่าตอบแทน ปี 2563 – 2565  และในปี 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม ........-........  บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีท่ีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม  

จาํนวน 1,938,966 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั จาํนวน 1,148,966 บาท และ

ของบริษทัยอ่ย จาํนวน 790,000 บาท 

   1.2 ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

  บริษทัและบริษทัย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะของ

กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามสญัญา ใหแ้ก่ 

- ไม่มี 

    

 

mailto:sarunrat@greenresources.co.th
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

8.1  สรุปผลการปฎบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีและจริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้

สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงใช้เป็นหลกัในการทํางานของพนักงานทุกระดับและการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจดัการท่ีพฒันาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้อนัจะเป็น

การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี บริษทัมี

นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และข้อบังคบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

โดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์  

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั  

5. กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้น

การบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

นอกจากน้ี  บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

สําหรับหลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ
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ตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็น

กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีกาํหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่น

ตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

การกาํหนดนิยามกรรมการอิสระของ บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองจากไม่เกิน       

9 ปี (หรือไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั)  

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือทาํหน้าท่ีสรรหาและพิจารณากลัน่กรอง

บุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย รวมถึงบญัชีรายช่ือ

กรรมการของหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลกรรมการท่ีได้รวบรวมรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว ้จากนั้น 

คณะกรรมการการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

• ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติั

หนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

• ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ

ความไวว้างใจให้บริหารจดัการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลใน

ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

• ไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

ดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตั้ง 

• ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ โดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือ โดยออ้ม ในสัญญา

ใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้ หรือหุ้นกูใ้นบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจาํนวน

ทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

สาํหรับการสรรหากรรมการเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจําปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์             

แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือเสนอรายช่ือดงักล่าวต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด 
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กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ 

1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนําเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑก์ารสรรหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับ

คดัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยท่ี : 

• ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

• ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีถึงมีให้

ประชาชนท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาํแหน่งกรรมการทีว่่างในกรณีทีไ่ม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนําเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑก์ารสรรหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการ

ท่ีว่างลง ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามส่ี (3/4) ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทน

ดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

การพ้นจากตาํแหน่งกรรมการ 

1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จาํนวน

กรรมการจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการ

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

2) นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบติั หรือมี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกหรือมีศาลคาํสัง่ใหอ้อก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษทั กรรมการซ่ึงลาออกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ 
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 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

• คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

• คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผู้บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานใน

สายงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําหน้าท่ีผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการดําเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

บริษทัฯ มีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าอยา่งเป็นทางการเป็นประจาํทุกปี ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการ

สามารถวางแผนจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และอาจมีการนดัประชุมนดัพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ี

มีความสําคญัเร่งด่วน ทั้งน้ี กรรมการท่ีติดภารกิจสําคญัเร่งด่วนและไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ตอ้งมีหนังสือลาประชุมต่อ

ประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษา โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษ เป็นตน้ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ผ่านทาง

เลขานุการบริษทัเพ่ือประสานงานต่อไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่ง

รอบคอบ ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการดงักล่าวจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจเร่ืองนั้น 

เม่ือส้ินสุดการประชุม บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับรองในการประชุมคร้ัง

ถดัไป และใหป้ระธานกรรมการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็น

ระบบเพ่ือความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

ในปี 2564 มีการประชุมบริษทัฯ รวม 4 คร้ัง เป็นการประชุมนดัปกติ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือกาํหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจดัการประชุม 
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการประจาํปี 2564 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์     

การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อตัราการจ่ายเงิน      

ปันผลให้ผูถื้อหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และ                      

การเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และไดเ้สนอให้ท่ีประชุมสามญั      

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ ซ่ึงในส่วนของกรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งส้ินไม่เกิน 

3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บใน

ฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทั ทั้ งน้ี จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ตามท่ีเสนอให้กาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามเดิมโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง            

ตามรายละเอียด ดงัน้ี  

 

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 

  1.1 ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

• ประธานกรรมการ     30,000 บาท/ไตรมาส 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ    30,000 บาท/ไตรมาส 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   30,000 บาท/ไตรมาส 

 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบักจิการที่ดี 

การเข้าร่วม

การประชุม

ผู้ถือหุ้น 

(AGM) 

1.นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล 4/4 8/8 - - - - - AGM = 1/1 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี 4/4 8/8 - - - 2/2 - AGM = 1/1 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ 1/4 3/8 - 1/3 2/4 - - AGM = 1/1 

4.นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล 4/4 8/8 - - 4/4 - - AGM = 1/1 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 4/4 8/8 - - 4/4 2/2 - AGM = 1/1 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 4/4 - 4/4 3/3 - - - AGM = 1/1 

7.นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา 4/4 - 4/4 3/3 - 2/2 - AGM = 1/1 

8.นายพีรพงศ ์ พิตรพิมลพาทิศ 4/4 - 4/4 3/3 - - - AGM =  1/1 

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 4/4 - - - 2/4 - - AGM = 1/1 

10.นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั 3/4       AGM =  0/1 
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  1.2 ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม)  ไม่เกินปีละ 10 คร้ัง 

• ประธานกรรมการ     18,000 บาท/คร้ัง 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ    18,000 บาท/คร้ัง 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   15,000 บาท/คร้ัง 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุม  และสวสัดิการอ่ืนๆ ให้กบักรรมการและ

ผูบ้ริหารจาํนวน 10  ราย รวมทั้งส้ิน  2.316 ลา้นบาท   

 1.3 ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยในรูปแบบเบ้ียประชุม  

   - ไม่มี-  

 1.4 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

   - ไม่มี- 

 

8.1.3 การกาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ (บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง) อย่างใกลชิ้ด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ       

ความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัจึงมีแนวทางการบริหาร เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจดัการงานของ

กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง เป็นระบบ และผลกัดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความ

เช่ือมโยงและการประสานงานท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และนําพาให้กลุ่มบริษทัฯ ก้าวไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ            

บรรลุความสาํเร็จท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย และเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งโปร่งใสและยัง่ยนื  

 

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)  

1.นายชยัสิทธ์ิ   วริิยะเมตตากลุ 244,000.00 

2.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  235,000.00 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ  109,000.00 

4.นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ 235,000.00 

5.นางภวญัญา  กฤตชาติ 235,000.00 

6.นายสมควร  มูสิกอินทร์ 292,000.00 

7.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 280,000.00 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 280,000.00 

9.นายพีระพงศ ์ พิตรพิมลพาทิศ 280,000.00 

10.นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั 126,000.00 

รวม 2,316,000.00 



 

 

   ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

   GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 138  

 

แนวทางการบริหารจดัการ ประกอบดว้ยหลกัการกาํกบัดูแล ดงัน้ี 

• มีการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ดาํเนินการโดย       

ฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี  2556  เป็นตน้ไป บริษทักาํหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าว

ตอ้งได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือ    

บริษทัร่วม มีหนา้ท่ีดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และ

บริษทัได้กําหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งนั้ น ต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ

ดาํเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

• บริษทัมีนโยบายไดพิ้จารณาส่งกรรมการ และผูบ้ริหาร เขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง โดยกรรมการ

และผูบ้ริหารดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ทั้ งน้ีหากกรรมการและผูบ้ริหารราย

ดงักล่าวพน้สภาพเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาส่งคนเขา้ไปดูแลผลประโยชน์ของ

บริษทั และบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมท่ีสําคญั โดยมีคณะกรรมการบริษทัตอ้งร่วมพิจารณาเป็น

สาํคญั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดระเบียบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้

บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการ

สําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและ          

การทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และ

การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยู่

ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนัด และชาํนาญ โดยจะคาํนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นสําคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัจะควบคุมดูแล    

โดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษทัย่อยมีการดาํเนินธุรกิจท่ี

กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะกาํหนดวธีิการควบคุมดูแล เช่น การกาํหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกั 

แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมนั้นๆ 

• บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม    

ทั้ งทางตรงและทางออ้มในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือได้มาซ่ึง

ประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการ

ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างจาก

นโยบายท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั

งบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้นจะมีการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการ

จดัทาํงบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปัน

ส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 



 

 

   ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

   GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 139  

 

• การกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

และกลไกอ่ืนในการกาํกับดูแลบริษทัย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัย่อย        

เป็นตน้   

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และคู่มือบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน ซ่ึงจะมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเม่ือแรกเขา้ทาํงาน โดยสรุปนโยบายสาํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัได้กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล 

เพ่ือนาํเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทัมีขอ้กาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ 

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ามทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นในช่วง  1 เดือน ก่อนท่ี

ขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่

สาธารณะทั้ งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามขอ้กําหนดดังกล่าวถือเป็นกระทาํผิดวินัยของบริษทั หากกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสําคญั คนใดกระทาํผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตกัเตือน          

การตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

 ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

8.1.4 การติดตามให้มกีารปฎบิัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติในการกาํกบัดูแลกจิการ 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษทัมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีคุณธรรม โปร่งใส ดังนั้นเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัการใชอ้าํนาจท่ีผิดหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม บริษทัจึงไดมี้นโยบายกาํหนดให้พนักงานทุกคน

หลีกเล่ียงการกระทาํดงักล่าว อีกทั้งหากพบเห็นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะมีหนา้ท่ีแจง้ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

(2) การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไวเ้ป็น          

ลายลกัษณ์อกัษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และคู่มือบทบาทหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงจะมอบให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน           

เม่ือแรกเขา้ทาํงาน โดยสรุปนโยบายสาํคญั ดงัน้ี 
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1. บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย ์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละ      

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์อง

กรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนาํเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป 

นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทัมีขอ้กาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัท่ีทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ามทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ในช่วง  1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทั

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่

ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นกระทาํผิดวนิยั

ของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั คนใดกระทาํผิดวนิยัจะไดรั้บ

โทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

ในปีท่ีผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีบริษทักาํหนดให้งดการ    

ซ้ือขาย นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมนาํระบบ electronic เขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานการซ้ือขายของ

กรรมการและผูบ้ริหารอีกดว้ย 

 

(3) การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัเช่ือมัน่วา่ การดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนและ/หรือ

กลุ่มท่ีมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สีย จะเป็นแรงสนับสนุนให้ธุรกิจดาํเนินไปได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ือให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบาย การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรข้ึนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยทุกคนภายในองคก์รตอ้งรับรู้ รับทราบ และพร้อมปฎิบติัตามโดยมี

รายละเอียดต่อไปน้ี 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบท่ี

สนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบส่งเสริมและ

สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนใหมี้

ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

และขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 

เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  
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4. หัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังาน

ว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย 

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ        

ต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

  บริษทัฯ ไดย้ืน่ความจาํนงประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางท่ีกาํหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และให้บุคคลท่ีสาม 

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจะยื่นขอรับรองมาท่ี

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC Council) เพ่ือพิจารณาใหก้ารรับรองต่อไป 

  ในปี 2564 บริษทัฯ มีการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. พนักงานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตอ้งแจง้ให้

ผูบ้ ังคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง 

2.  ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชัน่และผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนิยัตามกฎของบริษทัฯ ท่ีกาํหนด 

 ไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย  

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

คอร์รัปชัน่  

4. บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่แก่

พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาํเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบติั

ในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มาตรการการปฏิบตั ิ 

การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกบัหุน้ส่วนและบุคคลภายนอก)  พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ขณะท่ีกาลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ     

(ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะท่ีติดต่อกับ

บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

2.  พนกังานตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรกาํนลั เช็ค หุ้น ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด 

เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  

3. พนกังานอาจรับของกาํนลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ได ้

โดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้ งน้ี การรับของกาํนัลเช่นว่านั้นตอ้งเป็นไปตาม

กฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของ

พนกังาน  
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4. พนกังานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือรับหรือเรียกร้อง ใหบุ้คคลภายนอกท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้บริการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ  

5. เม่ือพนกังานแนะนาบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจดั

จา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย  

6. พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะคู่สมรสหรือ

บิดามารดา/บุตร  

7. พนกังานตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอใหเ้งิน บตัรกาํนลั เช็ค หุ้น ของขวญั

หรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า  

8. พนักงานท่ีละเมิดข้อกําหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ และอาจ                

ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  

9. พนกังานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอให้ของกาํนลั (ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑข์อง

บริษทัฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณีปฏิบติั

หรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดว้ยถา้พนักงานไม่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานรายดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูบ้ังคบับัญชาของตนหลงัจากมอบของกาํนัลหรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้อยู ่ 

10.  พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาํแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือมีความสัมพนัธ์อนัมิชอบ ทาํการ

คุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความพิการหรือ

ศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการดาํเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ  

11.  ถ้าพนักงานมีคําถามเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นแล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นจาก

ผูบ้งัคบับญัชาของตนเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน  

การแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  

1. เร่ืองท่ีรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

1.1 การกระทาํท่ีทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม 

1.2 การกระทาท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุม

ภายในของบริษทั จนทาํใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 

1.3  การกระทาํท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั  

1.4 การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

2.  ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน  

พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการ

ทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั ท่ีละเมิดนโยบายน้ี   

3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผูร้้องทุกขจ์ากภายใน)  

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสงักดัอยู ่ 

(2) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  
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(3) กล่องรับความคิดเห็น  

(4) จดหมายอิเลค็โทรนิกส์ (e-mail )  

4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก)  

(1) ตูรั้บความคิดเห็น  

(2) กล่องจดหมายอิเลค็โทรนิกส์  

(3) เวป็ไซด ์www.greenresource.co.th  

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั  

1. การคุม้ครองผูร้้องเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

เน่ืองจากการร้องเรียน และการใหข้อ้มูล ท่ีกระทาํไปโดยสุจริตใจ ยอ่มก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ทั้ง บริษทัฯ และพนกังาน

เป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นคาํร้องเรียน ผูใ้ห้ถอ้ยคาํ ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน และท่ี

เป็นผูพิ้จารณาคาํร้องเรียน เม่ือไดก้ระทาํไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุ่งยากประการใด ย่อมไดรั้บการประกนัการ

คุม้ครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดาํเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว บริษทัฯ               

มีนโยบายท่ีจะใหค้วามเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเท่าเทียมกนัตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่

ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และจะดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองผูร้้องเรียน  

2. การปิดบงัช่ือและการเก็บรักษาความลบั  

พนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระทาํละเมิดของพนกังานคนอ่ืนก็ได ้อยา่งไรก็ตาม 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานระบุตวัตนของตนเม่ือทาํการรายงานเพ่ือใหง่้ายต่อการติดต่อและสอบสวน  

เม่ือพนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก ทาํการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงดาํเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองและป้องกนั

ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถทาํการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือป้องกนัพนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าว

จากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 

การดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็น      

ผูก้ลัน่กรอง  สืบสวนขอ้เท็จจริง  

2. ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ 

อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

3.  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระทาการ

คอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหวาพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริต 

ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  

4. หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระทาํการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้และหากการกระทาํทุจริตนั้นผิดกฎหมาย 

ผูก้ระทาํความผิดอาจจะตอ้งได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้ งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทัฯ คาตดัสินของ

คณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด  
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน       

3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น ในระหวา่งปี 2564  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง   

รายนามของกรรมการตรวจสอบและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

                                                                                                                          จาํนวนคร้ัง 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ                      4/4 

2. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา                   กรรมการตรวจสอบ                                    4/4     

3. นายพีรพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ                        กรรมการตรวจสอบ                                    4/4 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัภารกิจอยา่งอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือช่วยในการสอบทานใหบ้ริษทัฯมีการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและ

แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกาํกับหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย          

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพ่ือพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีสําคญัร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบบญัชี           

ผูต้รวจสอบภายใน  สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี        

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ        

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2564  ซ่ึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมหารือในการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น 

ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมี

สาระสําคญั  รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล  และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นชอบกบัการรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัวา่  รายงานทางการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัทาํข้ึนโดย

ถูกตอ้งในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ การเลือกใช ้นโยบายบญัชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายในเป็นประจาํทุกไตรมาส  ตามแผนงานท่ีได้

อนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสาํคญัของบริษทั  และไดใ้หข้อ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหมี้

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปีของ                    
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ผูต้รวจสอบภายใน ท่ีจดัทาํข้ึนตามระดบัและแนวความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯและครอบคลุมบริษทัยอ่ยมีการปรับแผนการ

ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนตรวจสอบ

ภายใน       

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ มีการประสานงานท่ีดีกับ         

ฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี  และใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและ                    

มีประสิทธิผลโดยไดท้บทวนปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่าง

สมํ่าเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้เกิดเป็นวฒันธรรมและค่านิยม

ขององคก์ร  ผ่านทางนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีแนวทางในการช้ีเบาะแสให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานทุก

ระดบั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจากผลการ

ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นอิสระ   สอดคลอ้งตามแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2564 ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบจาํนวนรวม 4 คร้ัง  

3. การสอบทานการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษทัฯ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัมีไวก้บั

บุคคลภายนอก  คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมายและขอ้กาํหนด

ดงักล่าว   

4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการได้มาและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการทาํรายการระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ    

ตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  และหน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีกาํหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานงานบญัชีและการเงินว่ารายการทางการคา้หรือ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกนันั้น บริษทัดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมทั้งรายการท่ีมีสาระสาํคญัไดรั้บการเปิดเผย และ

แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินวา่รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัฯท่ีไดพิ้จารณานั้น  บริษทัดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้    

5. ผู้สอบบัญชีภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัท                     

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ในปี 2564 ซ่ึงไดใ้ห้บริการสอบบญัชีเป็นปี 2 และเห็นว่าผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น

ระดบัท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาสของบริษทั  และงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงินรวม 1,950,000.- บาท  

6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ทาํให้เช่ือไดว้่าบริษทัมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน          

ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี รวมทั้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการปฏิบติังานคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและมีความเป็น

อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้ งจากผูบ้ริหาร พนักงานและ                    

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา  เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

อยา่งเท่าเทียมกนั 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

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

(นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.3   สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  

8.3.1 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น ในระหว่างปี 2564  มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

 

                                                                                                                              จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี                2/2 

2. นางภวญัญา กฤตชาติ               2/2 

3. นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา                              2/2   

โดยสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุปได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

2. พิจารณาให้ความเห็นคดัเลือกรายช่ือของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้ งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการ  

ซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระปี 2564 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการเพ่ิมเติม 

4. พิจารณาอนุมติัทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

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

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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8.3.2 รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานท่ีสําคญัต่อความยัง่ยืนขององค์กร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารจดัการความยัง่ยืนและการดาํเนินงานดา้นการดูแลสงัคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนั คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

 

                                                                                                                                จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นายสมควร  มูสิกอินทร์                    2/2  

2. นายพรเทพ  พิตรพิบูลพาทิศ               2/2        

3. นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา                                2/2  

โดยสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรุปไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และพิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG CODE) ของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 เพ่ือเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี 2564 (56-1 One report) ของบริษทัฯ 

2. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

3. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการกาํกบักฎหมายและกฎระเบียบ

องคก์รประจาํปี 2564  

4. พิจารณาเห็นชอบรายงานแผนการยืน่ต่ออายขุองแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) 

จากความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ คาดหวงัวา่จะส่งผลให้การ

ดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีความยัง่ยนืเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

ในนามคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

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

(นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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8.3.3 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

ในปี 2564 ท่ีผา่นมา ถือเป็นปีท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานทางธุรกิจตามวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ของบริษทัฯ ดว้ยความทา้ทายอยา่งยิง่ 

โดยเฉพาะการรักษาความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจ การขยายการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทางเลือก ภายใตผ้ลกระทบอยา่งรุนแรง

ท่ีกระจายเป็นวงกวา้งจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรั้ส COVID-19 ซ่ึงกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคสังคมทัว่โลก อีกทั้งสถานการณ์

วกิฤตภยัแลง้ในประเทศท่ีส่งผลทางตรงอยา่งมีนยัสาํคญัต่อภาคการผลิตของประเทศ 

 

การบริหารความเส่ียงภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญัเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน

แสวงหาโอกาสท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อนัจะเป็นการส่งเสริมให้บริษทัฯ 

บรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจองคก์ร รวมถึงสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนและผลกัดนัการดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ภายใต้

การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีมีความรู้ความสามารถ

จากคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่  

                                                                                                                                 จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นายสมควร   มูสิกอินทร์              3/3 

2. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา                                          3/3 

3. นายพีระพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ                   3/3 

             

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัคงให้ความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงองคก์รอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ผา่นการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รวม 3 คร้ัง เพ่ือพิจารณากลัน่กรองประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างนัยสําคญัให้ครบถว้นทุกมิติเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีอยา่ง

ครบถว้นสมบูรณ์ในทุกการประชุมโดยสรุป สาระสาํคญัในรอบปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

1. กาํหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง กรอบการบริหาร ความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนทบทวนกรอบความ

เส่ียง ท่ียอมรับได้ของบริษทัฯ (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง

สภาพการณ์ท่ี เปล่ียนแปลง 

2. ให้ขอ้คิดเห็นต่อการจดัทาํรายการความเส่ียงองค์กร ประจาํปี 2564 โดยกลัน่กรองให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนิน

ธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองคก์ร ตลอดจนติดตามและ ใหข้อ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นราย

ไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะเป็นไปโดย มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุตามเป้าหมาย         

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3. ติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ภายนอก อาทิ วิกฤตภยัแลง้ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเด็น ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) และผลกัดนัใหเ้กิด 

การบริหารจดัการในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถบริหาร จดัการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และทนัท่วงที ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคงสามารถดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์และ รักษาผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ 
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4.  ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะต่อโครงการลงทุนต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะมี

ประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็นสาํคญั และมีการกาํหนด มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง 

ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

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

(นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั

9.1 การควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการกาํกบักิจการท่ีดี เพ่ือให้บริษทั

สามารถท่ีจะทาํตามวตัถุประสงค ์โดยการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธผล โดยไดน้าํกรอบการควบคุมตามหลกั

มาตรฐานสากล COSO มาเป็นแนวปฎิบติัของบริษทั ตลอดจนการตรวจสอบภายในจะทาํหนา้ท่ีประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนั 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ    

ทั้งสามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้าํการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองของ

องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร

ขอ้มูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจุบนั บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแบบ

ประเมินการควบคุมภายในของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการทาํธุรกรรมกับ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม และ

เพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยงัมีระบบ

การจดัเก็บเอกสารท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงบริษทัมีกิจกรรมภายใน 5 องคป์ระกอบท่ีสาํคญั

ไดด้งัต่อไปน้ี

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษทัมีการจดัการการควบคุมภายในท่ีดี โดยการจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้การกระจายอาํนาจเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั

ในการปฏิบติังาน มีสายงานท่ีชดัเจน กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานทุกระดบัชั้น กาํหนดเป้าหมาย

ในการดาํเนินงานและตวัช้ีวดัผลจากการปฏิบติังาน รวมถึงระเบียบคู่มือปฎิบติังาน ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุง

เป็นระยะ ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด

2. การประเมนิความเส่ียง

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมากทั้งภายในและความนอก ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกบับริษทั

ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในอนาคต

คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้นโยบายในการวเิคราะห์ความเส่ียง บริหารความเส่ียง เพ่ือกาํหนดแนวทางการบริหารความ

เส่ียงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร เช่น การฝึกอบรม การจดัประชุมและรวบกนัวิเคาระห์ความเส่ียงกบัสาย

งานต่าง ๆ เป็นตน้

นอกจากน้ี ไดมี้การแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดตามและดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง รวมทั้งการทบทวนความเส่ียง ผลการประเมิน และกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส 

3. การควบคุมการปฎบิัตงิาน

บริษทัไดมี้การจดัทาํนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบติังาน (SOP)  และอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการทบทวน

ปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการควบคุมเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การติดตามการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึง

การป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งหรือคุกคามจากภยัต่าง ๆ จึงเห็นสมควรให้

กาํหนดนโยบายข้ึน โดยมีการกาํหนดมาตรฐาน แนวปฎิบติั ขั้นตอนการปฎิบติั ใหค้รอบคลุม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมี

ความเขา้ใจในเร่ืองของความปลอดภยัในการใชง้าน

นอกจากน้ี บริษทัมีการส่ือสารนโยบายดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานผ่านทางอีเมล ์  เพ่ือใหรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัต่อ

เวลา ตลอดจนมีการนัดประชุมร่วมกันเพ่ือให้เกิดการประสานงาน และปฎิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5. ระบบการตดิตาม

บริษทัมีระบบการควบคุมติดตามการดาํเนินงานตามปกติ ผ่านแต่ละสายงาน หรือผูบ้ริหารทั้งในเร่ืองผลการดาํเนินงาน

หรือ การปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบติั โดยมีฝ่ายตรวจสอบฝ่ายใน เป็นผูดู้แลและติดตาม โดยท่ีผูต้รวจสอบ

ภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน ตลอดจนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามคู่มือปฎิบติังาน นโยบาย และกฏระเบียบต่าง ๆ ภายในองคก์ร

ภายใตค้วามเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนของบริษทั รวมทั้งใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทาง เพ่ือใหก้ารทาํงานมีการกาํกบัดูแลท่ีดี

9.2  รายการระหว่างกัน (ถ้าม)ี 

ในปี   2562 2563 และ 2564  และบริษทัมีการทาํรายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการ

ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการทาํรายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการทาํรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทัรวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของ

รายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิการ 

ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท บริหารสินทรัพยธ์นทรัพย์

จํ า กั ด  ( ช่ื อ เ ดิ ม  บ ริ ษัท  เ อ ซี ดี               

เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ) 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป  อนันตโชติ ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง 23 

มีนาคม 2564 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง

23 มีนาคม 2564 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 21 

มิถุนายน 2564  

- ถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้น 99.99%  ของทุนจดทะเบียน จนถึง

วนัท่ี 27 เมษายน  2564 

- บริษทัจาํหน่ายหุ้นของบริษทัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน  2564  ตามมติกรรมการ

บริษทั 
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บุคคลหรือกจิการ 

ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง

ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง 

ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้ งแต่เดือน 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 

ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั - มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึง วนัท่ี  

13 พฤษภาคม 2564 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2561  ถึง

ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564ถึง

ปัจจุบนั   

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เวนตสุ โซลาร์ จาํกดั - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป  อนันตโชติ ตั้ งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง 13 

พฤษภาคม 2564 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นางภวญัญา  กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึง

ปัจจุบนั   

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทับริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั ถือหุน้ร่วมกนัในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2561 ถึง เดือน 

พฤศจิกายน 2563 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนัคือ นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนัและเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว คือ นาย พิจิตต ์ 

วริิยะเมตตากลุ และ นาย พิสุทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ 
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บุคคลหรือกจิการ 

ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนัคือ นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ และ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนัและเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว คือ นาย พิจิตต ์ 

วริิยะเมตตากลุ นาย พิสุทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ และนายพิชิต วริิยะเมตตากลุ 

บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จาํกดั 

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัดงักล่าว คือ นายชยัสิทธ์ิ วริิยะ

เมตตากลุ 

บริษทั โกโซล่าร์  จาํกดั มีผูถื้อหุน้ใหญข่องบริษทั เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัดงักล่าว คือ นาย 

พิจิตต ์วริิยะเมตตากลุ นาย พิสุทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ และนายพิชิต วิริยะเมตตากลุ 

มีกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวคือ นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ 

 

รายการระหว่างกนัในปี 2564 และ 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทรัพย์ จาํกดั (ช่ือเดมิบริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 

ลกัษณะรายการ 

 

นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระสาํคญั   
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 

ต่อปี 

- 974 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

509 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ีทาํกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด - 50 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการ

คา้ปกติ 

- ดอกเบ้ียจ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 

ต่อปี 

204 994 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

 

 



 

 

   ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

   GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 155  

 

2.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2564 2563 

รายได้,ค่าใช้จ่าย, 

ทีม่สีาระสําคญั 

  
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 

ต่อปี 

490 193 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

1,361 547 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เ ห ม าะ สม เ น่ื อ ง จ าก เ ป็ น ร า ย ก า ร

ค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อตกลง

ทางการคา้ปกติ  และเป็นราคาซ่ึงไม่

แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ทํ า กั บ

บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

 

3.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระสาํคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 

ต่อปี 

597 1,089 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

840 890 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ีทาํกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

 

 

 

 



 

 

   ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

   GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 156  

 

4.  รายการระหว่างกนักบั บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระสาํคญั     

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 

ต่อปี 

558 4,799 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

990 1,340 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ีทาํกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

-เงินปันผล เ ป็ น ไ ป ต า ม

น โ ย บ า ย ก า ร

จ่ายเงินปันผลของ

บริษทั 

6,175 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ตามนโยบายและขอ้กาํหนดทัว่ไปใน

การดาํเนินธุรกิจ 

 

5.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
  

2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญั 
   

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 7 

ต่อปี 

- 2,578 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 
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6.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจาํกดั(มหาชน) 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญั 
   

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 7 

ต่อปี 

68 2,578 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน

ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่

อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

2,568 10,605 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ีทาํกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

7.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท เทพารักษ์พฒันาการ จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

    2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญั 
   

 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

1,183 13,752 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ีทาํกบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

 

8.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
  

2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญั 
   

 

- เงินปันผล เ ป็ น ไ ป ต า ม

น โ ย บ า ย ก า ร

จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล

ของบริษทัผูจ่้าย 

2,800 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ตามนโยบายและขอ้กาํหนดทัว่ไปใน

การดาํเนินธุรกิจ 

 



 

 

   ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

   GREEN                                                                                                          ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 158  

 

9.  รายการระหว่างบริษัท กบั บริษัท โกโซล่าร์  จาํกดั 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
  

2564 2563 

รายได,้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญั 
   

 

- รายไดอ่ื้น ร า ค า ทุ น บ ว ก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

520 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม

เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  

และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา

ท่ี ทํ า กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ภ า ย ใ ต้

เง่ือนไขเดียวกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

         การอนุมติัการทาํรายการระหว่างกันท่ีผ่านมาของบริษทั ได้มีการกาํหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติัการทาํ

รายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1)    การทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัท่ีไม่ใช่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดาํเนินการไดท้ั้งน้ี โดยคาํนึงถึงเหตุผล ความจาํเป็น 

ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอกได ้และตอ้งดาํเนินการ

ตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)    การทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เฉพาะธุรกรรมการคา้ปกติ เช่น การขายสินคา้การใหบ้ริการ 

การซ้ือสินคา้การจ่ายค่าสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ เป็นตน้ ใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัได ้

        เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในดา้นราคา การชาํระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัท่ีบริษทัทาํกบั

บุคคลอ่ืนหรือตามสัญญาท่ีตกลงไว ้ทั้ งน้ีให้แจ้งเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังถดัไป ในกรณีท่ี

กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการผูจ้ดัการไม่มี

อาํนาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้ร่วม

ประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ อาทิการขายสินคา้ท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อรายการเม่ือ

กรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ

ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

     บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ

กาํหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบั

บุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้ งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ

ดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

      นอกจากน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

      ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    

มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเก่ียวกบั
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ความจาํเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั

ดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนั

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 



ส่วนที่ 3 งบการเงิน 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส  จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

ของบริษัททีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามผกูพนับริษทั* ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 

พร้อมทั้งมอบอาํนาจให้บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและ

รูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวงั        

บริษทัขอรับรองว่า  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี  เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว    

บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ ตําแหน่ง   ลายมือช่ือ** 

1. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ ประธานกรรมการ  .............................................. 

2. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร .............................................. 

3. พลตาํรวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการบริษทั .............................................. 

4. นางภวญัญา กฤตชาติ กรรมการ  .............................................. 

---------------------------------------- 

* ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีผูล้งทุน

ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนบริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะส่งใหส้าํนกังาน

**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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ช่ือ     ตําแหน่ง   ลายมือช่ือ 

ผู้รับมอบอาํนาจ  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  .............................................. 

ทั้ งน้ี  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับ

ผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระสาํคญัในกรณี

ของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 

56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจ้าํกดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึง

ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษทัท่ีอยู่ภายใตบ้ังคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

1.นายชยัสิทธ์ิ

วิริยะเมตตากุล 

73 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

รุ่น 2511 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง         

(ผูน้าํเมือง รุ่น 3) 

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วม

เอกชน (วปรอ.4414) 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 15 (2557) 

-หลกัสูตร “Increasing Your Corporate Value Though 

Effective Communication” 

- หลกัสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเส่ียง

ขององคก์ร” 

- นายพิพทัธ์ 

วิริยะเมตตากุล 

– บุตรชาย 

เม.ย.2561 -ปัจจุบนั

ปี 2541 – ปัจจุบนั

ปี 2545 – ปัจจุบนั

ปี 2546 – ปัจจุบนั

-ประธานกรรมการบริษทั 

-ประธานกรรมการบริหาร 

-รองประธานคณะกรรมการ

บริษทั   

-กรรมการ 

-กรรมการ/กรรมการบริหาร 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

-บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  

-บมจ.โรงพยาบาลเจา้พระยา 

-บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

-บจก.โรงพยาบาลเสรีรักษ ์

-บจก.สินแพทย ์

-บจก.แพทยปั์ญญา 

-บจก.วิภารามแหลมฉบงั   

-บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค  

-บจก.ปร๊ินส์ตัน๋ พาร์ค สวีท 

-บจก.เทพารักษพ์ฒันาการ 

-บจก.ทิพยบดินทร์ 

-บจก.เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) 

-บจก.ศิครินทร์ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั

อินทรสุขศรี 

73 -วิทยาลยัศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 3.62 

(หมายเหตุ : ขอ้มูล

สดัส่วนการถือหุน้

ในบริษทัดว้ยทุน

จดทะเบียน 

818,024,729 บาท 

ณ 30 ธนัวาคม 2564)  

ไม่มี  ปัจจุบนั

ปัจจุบนั 

-รองประธานกรรมการ 

-กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

- บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ

เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

ปัจจุบนั

2556 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมตาํรวจ 

2533 -รองผูก้าํกบั (ทาํหนา้ท่ี

ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมตาํรวจ 

2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมตาํรวจ 

2524 -รองสารวตัรแผนก

งบประมาณ 

-กองการเงิน กรมตาํรวจ 

3.นายประทีป 

อนนัตโชติ 

66 -ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น

กรรมการ รุ่นท่ี 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 27 เม.ย 2564 

24 ก.พ. 2560  

ก.ค. 59 – ปัจจุบนั

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั 

2557-2558 

2550-2556 

2542-2549 

2538-2541 

-รองประธานกรรมการบริษทั 

-รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร/รองประธานกรรมการฯ 

-ประธานกรรมการการลงทุน 

-กรรมการบริหารความเส่ียง 

-รองประธานกรรมการบริษทั 

-กรรมการการลงทุน 

-กรรมการบริหารความเส่ียง 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรี

นครินทร์ – เทพารักษ ์

-ผูจ้ดัการสาขา บางใหญ่ 

-ผูจ้ดัการสาขา สวนพลู 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส (พน้จากตาํแหน่ง) 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 

- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดัมหาชน 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดัมหาชน 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดัมหาชน 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดัมหาชน 

4.นางภวญัญา 

กฤตชาติ 

74 -บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย์

ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค. 61 - ปัจจุบนั 

24 ก.พ. 2560 - 

2561 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

2557 – ปัจจุบนั

7 ก.ค. 2559 -2561 

5 ก.พ. 2558 –   

7 ก.ค. 2559 

2552 – 2556 

2551 – 2555 

กรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ  

-กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการ 

- บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร จาํกดั 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

- บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 

- บจ. บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ 

- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

5.นายพิพทัธ์ 

วิริยะเมตตากุล 

39 
ปริญญาตรี  Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ

เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

0.562 

( ห ม า ย เ ห ตุ  : 

ข้อมูลสัดส่วน

กา ร ถื อ หุ้ น ใ น

บริษัทด้วยทุน

จ ด ท ะ เ บี ย น 

8 1 8 ,024 ,7 2 9 

บาท     ณ  

30 ธั น ว า ค ม 

2564)  

ไม่มี 26 เม.ย. 61 - ปัจจุบนั 

24 ก.พ. 2560 – 

ปัจจุบนั

ปี 2551 – ปัจจุบนั

ปี 2547 – ปัจจุบนั

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการการลงทุน 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

-บริษทั  18 ทาวเวอร์ จาํกดั 

-บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จาํกดั 

6.นายสมควร 

มูสิกอินทร์ 

74 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การบญัชี)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.61 – ปัจจุบนั 

2514 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

-กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

-กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  

-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

-บมจ. ซีฟโก ้ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

7.นายวิรัติ   

จนัทร์ศิริวฒันา 

69 -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560-

ปัจจุบนั 

2553 – 2555 

 

2552 – 2557 

 

2555 – 2557 

-กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ

แผนพฒันาองคก์ร 

- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ระบบส่ือสาร 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง 

 

- การไฟฟ้านครหลวง 

8.นายพีระพงศ ์

พิตรพิบูลพาทิศ 

 

 

 

 

 

53 ปริ ญ ญา โ ท  ค ณ ะ รัฐ ศ าส ต ร์  Master of Arts Executive 

Program in Public Affairs มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี 2563- ปัจจุบนั 

 

 

2550-ปัจจุบนั     

 

 

 

 

2538-2550  

 กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ  

 

ผูอ้าํนวยการและเลขานุการ

บริษทัสายงาน Legal Consult 

& Service /       

 

             

  ทนายความ บริษทั กรุงไทย

กฎหมาย จาํกดั/รัฐวิสาหกิจ 

   

บมจ.กรีน   

 

 

บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) /

ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค 

 

 

 

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั/

รัฐวิสาหกิจ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 62 - University of California, Berkeley International Business 

Development Program 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ไม่มี ไม่มี แต่งตั้งเขา้ใหม่        

26 เม.ย.2562 

24 ก.พ. 2560 –    

เม.ย 2561 

(ลาออก 27 เม.ย.61) 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2531 – ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ 

 

-กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

-กรรมการการลงทุน 

-กรรมการ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

 

- บจก. สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต  

- บจก. สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต  

- บจก. เกรท กรีนเวย ์ 

 

     2557 

 

 

2555 

 

 

2551 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 

- ประธานหลกัสูตรพฒันา

สมัพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

- บมจ.ซนัวูด้อินดสัทรีส์ 

 

 

- กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

 

 

- บจก.งานละเมียด การบนัเทิง 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

10.นายพรเทพ  

ธญัญพงศช์ยั 

72 -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต 

(สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.) รุ่นท่ี 

4515 

-ประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลกัสูตรดา้นการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย (ปรม.) 

รุ่นท่ี1 

-หลกัสูตรการเมืองการปกครองสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

(ปปร.) รุ่นท่ี7 

ไม่มี ไม่มี 2564 – ปัจจุบนั 

2562 – ปัจจุบนั 

 

2557 – 2561 

 

 

2552 – 2553 

 

 

2548 - 2552 

กรรมการ 

กรรมการ/ท่ีปรึกษา 

 

ประธานกรรมการกาํกบั

กิจการพลงังาน 

 

ผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง 

(สมยัท่ี 2 ) 

 

ผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง 

(สมยัท่ี 1 ) 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการ

พลงังาน (กกพ.) 

11.นางธนิดา 

อินทจกัร์ 

53 -รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง   

 

-บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

 

-หลกัสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบญัชี ปี 2559 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2556 – ส.ค. 60 

 

ก.ค. 59 - มี.ค. 60 

ก.ย. 58 - มี.ค. 60 

 

2549-2555 

-ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชี

และการเงิน 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานบญัชีและการเงิน 

-กรรมการการลงทุน 

-กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-บ. พรรพี การบญัชี 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

12.นางภทัรยล 

วรรธนะสาร 

 

 

 

 

 

 

59 -บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560– ปัจจุบนั 

 

2559 - ส.ค. 2559 

 

2555 – ก.ค. 2559 

2537 – 2540 

2535 – 2537 

2527 – 2535 

-ผูอ้าํนวยการฝ่าย สายงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย  สาย

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

-ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาเชียงใหม่ 

-หวัหนา้ส่วนจดัสรรเงิน 

-รองหวัหนา้ส่วนตลาดเงิน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

-บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ร่วมเสริมกิจ  

-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์ ร่วมเสริมกิจ  

-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์นวธนกิจ  

  
 

 
  

พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 

พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 

-ผูจ้ดัการสาํนกัเลขานุการ 

-ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

-บมจ. หลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป 

-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ตแอนดเ์อก็ซ์

ปอร์ต (ไทยแลนด)์  

 13.นางสาวสรัญรัตน์  

สีสนั 

43 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจดัการ

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจดัการ

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั

2547 -2556 

2546-2547 

 

-ผูอ้าํนวยการฝ่าย สาํนกั

เลขานุการบริษทั 

-เลขานุการบริษทั 

-เลขานุการประธานบริหาร 

-เลขานุการคณะทาํงาน

การเกษตรและสหกรณ์ 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

-บมจ. ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอน์ คอน 

สตรัคชัน่ 

-สาํนกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ 

14. นางสุกญัญา     

ขนักาํเหนิด 

39 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560-ปัจจุบนั 

2558 – 2560 

 

2556-2557 

 

2555-2556 

2546-2555 

-ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เลขานุการผูบ้ริหาร 

-Sale Executive 

-เจา้หนา้ท่ีสินเช่ืออาวโุส 

 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 

 

-บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ 

 

-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนียม 

-ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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1.2 ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้ง

ตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการ

บริษทัมีดงัน้ี

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจาํปีของบริษทั

ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14

ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น

3. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงัน้ี 

• จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ

ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี

(Best Practices)

• แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย

ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการ

• ให้ค ําปรึกษาและข้อเสนอแนะเ บ้ืองต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ

ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติั และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ

• ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติ

บุคคล บริคณห์ สนธิ ขอ้บงัคบัทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

• ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบั ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั

• ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั

• ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของกรรมการ

• จดัใหมี้การใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

• หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั



   เอกสารแนบ 2 

GREEN เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี  170 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 -  31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั   บริษทัยอ่ย 

A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการบริหาร     C=ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       D = รองประธานกรรมการบริษทั E = กรรมการบริหาร          F = กรรมการ 

G = กรรมการตรวจสอบ           H = กรรมการอิสระ I = ผูบ้ริหาร 

กรรมการและผู้บริหาร 

    บริษัท 

บม
จ.

 ก
รีน

 รี
ซ

อร์
สเ

ซ
ส 

บ
จ.

โอ
ริน

 พ
ร็อ

พ
เพ

อร์
ตี ้

บ
จ.

 เว
น

ต ุส
 โซ

ลา
ร์ 

บ
จ.

 เอ
ส 

เค
 ว

นั
 เพ

าเ
วอ

ร์ 

หมายเหตุ 

1. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ A,B,E แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 (แทนนายอภิชาติ ศิวโมกษ)์ 

2. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี D,E F F F แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 

3. นายประทีป  อนนัตโชติ D,E F F F ไดพ้น้ตาํแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษทั/บริษทัร่วม มีผลตั้งแตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564 

4. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ C,E,I F F F แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ,แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

5. นางภวญัญา  กฤตชาติ E,F,I F F F แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

6. นายสมควร  มูสิกอินทร์ G,H แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 (แทนนายสิน  เอกวศิาล) 

7. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา G,H แต่งตั้งเม่ือ 24 กรกฎาคม 2560 

8.นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ F แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ตามมติท่ีประชุม AGM/2562 

9.นายพีระพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ G,H 11 สิงหาคม 2563 (แทนนายแยพ คิม แยม) 

10.นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั F แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ตามมติท่ีประชุม AGM/2564 แทน นายประทีป  อนนัตโชติ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ – สกุล นางสาวสุภาพร บณัฑิต 

อายุ   40 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตบพิตรพิมุข  

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการบญัชี 

ประสบการณ์การทาํงานและการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2564 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน            บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

2561 ผูช่้วย ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน           บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

2558  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั บูสทพ์ลสั จาํกดั 

2554         ผูจ้ดัการบญัชีบริหาร บริษทั อาร์เอฟเอส จาํกดั 

(บริษทัลูกของ คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

2550         ผูจ้ดัการบญัชีการเงิน บริษทั ทรูคอนเน็คท ์จาํกดั 

o การฝึกอบรม

 หลกัสูตร “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในประเทศ” 

 การบริหารความเส่ียงขั้นพ้ืนฐาน (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

 การปฏิบติังานตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ตามท่ีบริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จาํกดั ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ทั้งหมด โดยไดแ้สดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์สมมติฐาน และเง่ือนไขขอ้จาํกดัในการประเมินมูลค่าในคร้ังน้ี 

และแจง้ผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพน์สินดงัต่อไปน้ี 

• บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน)

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ประเภทอาคารสํานักงาน 6 ชั้ น พร้อมชั้ น

ดาดฟ้า จาํนวน 1 หลงั 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 405 ถนนบอนด์สตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 136629 , 136630 , 136631 และ 136632 เลขท่ีดิน 

263 , 264 ,265 และ 266 เน้ือท่ีดินรวม 0-0-80.0 ไร่ (80.0 ตารางวา) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ทั้ง 4 แปลง 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิอาคาร บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั มหาชน 

ภาระผกูพนั ไม่มีภาระผกูพนั

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 

วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อบนัทึกมูลค่าทางบญัชี 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อทราบมลูค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

วนัท่ีสาํรวจ/ประเมิน วนัท่ีสาํรวจ 11 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 11 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์น 48,000,000.- บาท (-ส่ีสิบแปดลา้นบาทถว้น-) 

หมายเหตุ   ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0072 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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• โครงการอาคารชุดออริจินส์ บางมด พระราม 2 

ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนรวม 35 ยนิูต 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น โครงการอาคารชุดออริจินส์ บางมด พระราม 2 ถนนพระราม 2         

(ทล.35) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสิทธ์ิ ห นั ง สื อ แ ส ด ง ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ห้ อ ง ชุ ด  (อ .ช .2 ) จ ําน ว น  35 ฉ บั บ                             

(ดูรายละเอียดหนา้เอกสารสิทธ์ิ) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

รวมเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ 1,020.64 ตารางเมตร 

ภาระผกูพนัจาํนอง ไม่มีภาระผกูพนัจาํนอง 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อทราบมลูค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

วนัท่ีสาํรวจ/วนัท่ีประเมิน วนัท่ีสาํรวจ 10 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าทรัพยสิ์น 59,742,600.- บาท (-ห้าสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยบาท

ถว้น-) 

หมายเหตุ  ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0073 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

• โครงการอาคารชุดตักสิลา และอาคารชุดร็อคเซีย คอนโด 

ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนรวม 266 ยนิูต 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น โครงการอาคารชุดตกัสิลา และ อาคารชุดร็อคเซีย คอนโด อาคารเลขท่ี  

101,102,103,108 หมู่ท่ี 14 ซอยไม่มีช่ือ ถนนถีนานนท ์

เอกสารสิทธ์ิ ห นั ง สื อ แ ส ด งก รรม สิ ท ธ์ิ ห้ อ ง ชุ ด  (อ .ช .2 ) จ ําน วน  2 7 1  ฉ บับ                           

(ดูรายละเอียดหนา้เอกสารสิทธ์ิ) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

รวมเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ 6,767.86 ตารางเมตร 

ภาระผกูพนัจาํนอง ไม่มีภาระผกูพนัจาํนอง 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ไม่มีภาระผกูพนัอ่ืนๆ 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อทราบมลูค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นหลกั 

วธีิพิจารณาจากรายได ้+ วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 

วนัท่ีสาํรวจ/วนัท่ีประเมิน วนัท่ีสาํรวจ 12 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 12 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าทรัพยสิ์น 137,030,000 .-บาท (-หน่ึงร้อยสามสิบเจด็ลา้นสามหม่ืนบาทถว้น-) 

หมายเหตุ   ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0074  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดัลพบุรี 

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ (โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย)์ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 242 (ไม่ติดเลขท่ี) หมู่ ท่ี  4 ซอย 22 สาย 4 ซ้าย ถนนโคกตูม -      

เขาพระ (ทล.3333) ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

เอกสารสิทธ์ิ โฉนดท่ีดินเลขท่ี  342250 เลขท่ี ดิน 259 เน้ือท่ี ดิน 10-1-34.0 ไร่     

(4134.0 ตารางวา) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

ภาระผกูพนั ไม่ติดจาํนองกบัสถาบนัการเงินใดๆ 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน กาํหนดมูลค่าตลาด 

วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อทราบมูลค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 

วนัท่ีสาํรวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีสาํรวจ 12 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 12 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าทรัพยสิ์น 49,800,000.-บาท (-ส่ีสิบเกา้ลา้นแปดแสนบาทถว้น-) 

หมายเหตุ  ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0071  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดัสระแก้ว 

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์  

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 304 หมู่ท่ี 3 แยกจาก ถนนสายบ้านแก่งสีเสียด-บ้านคลองช้าง 

ตาํบลสระขวญั อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 

สามารถแบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ทรัพย์สินส่วนที ่1 ประกอบดว้ย ท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ จาํนวน 6 แปลง 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 30739-30743 และ 36147 เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิ  

รวม 72-0-22.0 ไร่ (28,822.0 ตารางวา) 

ปัจจุบนัทรัพยสิ์นรวม 6 โฉนดมีการใช้ประโยชน์ภายใต้สิทธิเหนือ

พื้ น ดินมีค่าตอบแทน (รอนสิทธ์ิ) โดยมีกําหนดระยะเวลา 25 ปี 

(นบัตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2561 – 10 เมษายน 2586) โดยสหกรณ์นิคม

สระแก้ว จาํกดั เป็นผูใ้ห้สัญญา กบั บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด 

เป็นผูรั้บสัญญา ส้ินสุดสัญญา 1 ธันวาคม 2584 อายุสัญญาคงเหลือ

ประมาณ 23 ปี 3 เดือน พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารสนบัสนุนระบบ และ

ส่วนปรับปรุงพฒันา จาํนวน 9 รายการ และส่วนปรับปรุงพฒันาภายใน

โครงการ ประกอบดว้ย 

1. อาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั จาํนวน 1 หลงั 

2. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า จาํนวน 1 หลงั 

3-9. อาคารเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (DC-AC) (1) - (7) จาํนวน 7 หลงั 

ทรัพย์สินส่วนที่ 2 ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ใชใ้นกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทิตย ์(PV Solar Power System) 

จาํนวน 1 รายการ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั เอสเค วนั จาํกดั 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อทราบมลูค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 

วนัท่ีสาํรวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีสาํรวจ 17 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 17 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าทรัพยสิ์น 180,338,000 .-บาท (-หน่ึงร้อยแปดสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนแปดพนั

บาทถว้น-) 

หมายเหตุ  ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0075  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จังหวดันครราชสีมา

ประเภททรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 350 หมู่ท่ี 10 ถนนสายบา้นซบัพลู-หนองหมาก (นม.2091) 

 ตาํบลคลองม่วง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

(โรงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 

สามารถแบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ทรัพย์สินส่วนที ่1 ประกอบดว้ย สิทธ์ิการเช่าท่ีดิน จาํนวน 2 แปลง 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41299 และ 71340 เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิ  

รวม 47-3-41.0 ไร่ (19,141.0 ตารางวา) 

กาํหนดระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา 1 

ธนัวาคม 2584  

อายสุัญญาคงเหลือประมาณ 21 ปี 11 เดือน 

พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารสนบัสนุนระบบ และส่วนปรับปรุงพฒันา 

จาํนวน 4 รายการ ประกอบดว้ย 

1. อาคารควบคุมการทาํงาน จาํนวน 1 หลงั

2. อาคารกรองนํ้า จาํนวน 1 หลงั

3. อาคารป้อมยาม จาํนวน 1 หลงั

4. ส่วนปรับปรุงพฒันาภายในโครงการ

ทรัพย์สินส่วนที ่2 ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ใชใ้นกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทิตย ์(PV Solar Power System) 

จาํนวน 7 รายการ 

***เคร่ืองจกัรจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิกบัสํานักงานทะเบียนเคร่ืองจกัร

กลาง จาํนวน 6 รายการ เลขทะเบียนเคร่ืองจกัร 60-214-701-0044 ถึง 

0049 และเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิฯ จาํนวน 1 รายการ  

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั

หลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อทราบมลูค่าปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

วธีิการประเมิน วธีิวเิคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) 

วนัท่ีสาํรวจ/ประเมินมูลค่า วนัท่ีสาํรวจ 15 พฤศจิกายน 2564 / วนัท่ีประเมิน 15 พฤศจิกายน 2564 

มูลค่าสิทธิการเช่าทรัพยสิ์น 171,779,000 .-บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพนั

บาทถว้น) 

หมายเหตุ   ตามรายงานการประมูลค่าทรัพน์สินท่ี GAV-OTR-6411-0070 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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เอกสารแนบ 5  

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และจริยธรรมธุรกจิ ฉบับเต็ม 

นโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรม ฉบบัเตม็  อยูร่ะหวา่งขออนุมติัทบทวนเน้ือหาเพ่ือประกาศใช้

จากคณะกรรมการบริษทั  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เรียน ท่านผูถื้อหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น ในระหว่างปี 2564  มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    

รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  รายนามของกรรมการตรวจสอบและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

 จาํนวนคร้ัง 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ       4/4 

2. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา            กรรมการตรวจสอบ                 4/4  

3. นายพีรพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ   กรรมการตรวจสอบ                 4/4 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัภารกิจอยา่งอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษทัฯมีการกาํกบัดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคลอ้งกับ

ขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีสําคญัร่วมกับฝ่ายบริหาร         

ผูต้รวจสอบบญัชี  ผูต้รวจสอบภายใน  สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี        

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2564  ซ่ึงผา่นการสอบทาน

และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมหารือในการสอบทานความถูกตอ้ง

ครบถว้น ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน

อยา่งมีสาระสาํคญั  รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล  และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบ้ริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษทัว่า  รายงานทางการเงินดังกล่าว        

ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ การเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายในเป็นประจาํทุกไตรมาส  

ตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสาํคญัของบริษทั  และไดใ้หข้อ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการ

ควบคุมภายในเพ่ือใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังานและภาระหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินกิจกรรมการ 
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ตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ไดพิ้จารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี

ของผูต้รวจสอบภายใน ท่ีจดัทาํข้ึนตามระดบัและแนวความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทัฯและครอบคลุมบริษทัย่อยมีการ

ปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบติังาน

ตามแผนตรวจสอบภายใน       

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ  

เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการ

ประสานงานท่ีดีกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี  และให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

อยา่งดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและ                    

มีประสิทธิผลโดยไดท้บทวนปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม        

อยา่งสมํ่าเสมอ สร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมและ

ค่านิยมขององคก์ร ผ่านทางนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีแนวทางในการช้ีเบาะแสให้กบัผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจากผล

การประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความเป็นอิสระ สอดคลอ้งตามแนว

ทางการปฏิบติัท่ีดีและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ

อยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2564 ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบจาํนวนรวม 4 คร้ัง  

3. การสอบทานการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานบริษทัฯ เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัมี

ไวก้บับุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดดงักล่าว   

4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

รายการได้มาและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการทาํรายการระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และหน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีกาํหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานงานบญัชีและการเงินวา่รายการทางการคา้หรือ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกนันั้น บริษทัดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้

ทัว่ไป ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งรายการท่ีมีสาระสําคญัไดรั้บการ

เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินวา่รายการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีไดพิ้จารณานั้น บริษทัดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้    

5. ผู้สอบบัญชีภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั บริษทั 

สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ในปี 2564 ซ่ึงไดใ้หบ้ริการสอบบญัชีเป็นปี 2 และเห็นวา่ผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั

ท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และอนุมติัค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาํปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงิน         

รายไตรมาสของบริษทั  และงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงินรวม 1,950,000.- บาท  

6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ทาํให้เช่ือไดว้า่บริษทัมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน          

ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  รวมทั้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการปฏิบติังาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและมีความ

เป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผูบ้ริหาร พนกังานและ                    

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา  เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย         

ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

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

(นายสมควร  มูสิกอินทร์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	ส่วนที่
	- ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                 ...
	5. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	- ไม่มี –
	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
	ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการลงทุนในธุรกิจพลังงานตั้งแต่ปี 2560 โดยขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัดซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตต...
	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม              ชื่อ โครงการ ร็อคเซียคอนโด ใน จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และกระแสความต้องการของตลาดในพื้นที่ตั้งโครงการในปี 2558 บริษัทได้...
	ในปี 2561 บริษัทได้รับโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จำกัด และเริ่มรับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปีนี้บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำสัญญา...
	ในปี  2562 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด (“JE”) ให้แก่บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีผลให้ JE หมดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเค            วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SK1”) ร้อ...
	ในปี 2563 บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SK1”) จำนวน ร้อยละ 29.40 ของทุนจดทะเบียน และหุ้นสามัญของบริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด (“VT”) จำนวน ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จาก บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท และรับโอนหุ้นบุริมสิทธิขอ...
	ในระหว่างปี บริษัทฯได้ขยายส่วนงานให้บริการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยให้บริการแบบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION)  ตั้งแต่การวางแผนการติดตั้ง  จัดหาอุปกรณ์  และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง...
	ในปี 2564 บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบ  บำรุงรักษา  และซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

	ส่วนที่
	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
	โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
	พิจารณาอนุมัติ
	2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
	3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ   มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
	4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
	5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตาม...
	6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
	7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารค...
	8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุปร...
	9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
	10.  ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่...
	11. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
	12. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
	13. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผ...
	14. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
	15. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
	คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม 2564 -  31  ธันวาคม 2564  มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
	โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
	บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
	1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์       ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  และให...

	
	doc05842120220324153419
	doc05842220220324153757

	สาร
	Slide Number 1

	สารจากประธานกรรมการ
	Slide Number 1

	ส่วนที่
	- ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                 ...
	5. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	- ไม่มี –
	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
	ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการลงทุนในธุรกิจพลังงานตั้งแต่ปี 2560 โดยขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัดซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตต...
	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม              ชื่อ โครงการ ร็อคเซียคอนโด ใน จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และกระแสความต้องการของตลาดในพื้นที่ตั้งโครงการในปี 2558 บริษัทได้...
	ในปี 2561 บริษัทได้รับโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จำกัด และเริ่มรับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และในปีนี้บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำสัญญา...
	ในปี  2562 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด (“JE”) ให้แก่บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีผลให้ JE หมดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเค            วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SK1”) ร้อ...
	ในปี 2563 บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SK1”) จำนวน ร้อยละ 29.40 ของทุนจดทะเบียน และหุ้นสามัญของบริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด (“VT”) จำนวน ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จาก บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท และรับโอนหุ้นบุริมสิทธิขอ...
	ในระหว่างปี บริษัทฯได้ขยายส่วนงานให้บริการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยให้บริการแบบครบวงจร( EPC – ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION)  ตั้งแต่การวางแผนการติดตั้ง  จัดหาอุปกรณ์  และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง...
	ในปี 2564 บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบ  บำรุงรักษา  และซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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