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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

“ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทั ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

 พนัธกจิ 

1. มุ่งมัน่เป็นบริษทั ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพและมีอตัราการเติบโต 

2. มุ่งมั่นสร้างองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีรายได้จากทรัพยสิ์น (Income property) เช่น ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ / Service Apartment /       

โรงแรมท่ีมีกระแสรายไดร้วมถึงโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ  

3. มุ่งมัน่สร้างสรรค ์โครงการอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่ผูอ้ยูอ่าศยั 

4. มุ่งมัน่สร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

5. ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสงัคมเป็นหลกั 

 วตัถุประสงค์ 

โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ เนน้กระแสรายไดสู่้องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เป้าหมาย 

เป็นผูน้ าในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และสร้างองค์กรสู่การด าเนินธุรกิจพลังงานสะอาด Green & 
Clean Energy Business   เพ่ือสร้างกระแสรายได ้ท่ีมัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บริษทัไดป้รับเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณั์์สันทนาการ ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่น     
ปาเป้าอิเลคทรอนิกส์ โต๊ะพูล โต๊ะฟุตบอล และโต๊ะไฟร์บอล ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมของตลาดนอ้ยลงมาสู่ธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยมุ่์งเนน้พฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือจ าหน่ายประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด คอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัโดยเฉพาะในเขตจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางการศึกษา เพ่ือรองรับการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community)  บริษทัจึงมุ่งมัน่เพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงและความผนัแปรของรายได ้เพ่ิมก าไร รวมถึงเกิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ยคุปัจจุบนั 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงยดึนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อีกทั้งสร้างองคก์รสู่ธุรกิจพลงังานสะอาด 
Green & Clean Energy Business   เพื่อสร้างกระแสรายไดท่ี้มัน่คงแก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
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 กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาธุรกิจเพ่ือการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ โรงแรมใน
จงัหวดัหวัเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวเป็นหลกัและธุรกิจพลงังานทางเลือกท่ีมีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  

ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เร่ืองการเปล่ียนแปลง        
ช่ือบริษทั (จากเดิมช่ือบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) เป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงมีผลการเปล่ียนแปลงจากการเขา้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ  เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป        
(และเดิมช่ือบริษทั ไมดา้  เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) )  (“บริษทั”) เดิมช่ือ บริษทั ไมดา้ อุตสาหกรรม 
จ ากดั 

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการผลิตดอก
ล าโพง และตูล้  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพ่ือใชใ้นบา้น และช้ินส่วนเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไมต้ามค าสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการใน
ประเทศเป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลเอ้ียวศิวิกลู และนายธเนศ ดิลกศกัยวิทูร ต่อมาในปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอ
ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

 ในปี 2545 บริษทัไดข้ยายการด าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”) 
ส าหรับผลิตภณั์ป์ระเภทเคร่ืองเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ท่ีมีการใชช้ิ้นส่วนท่ีท าจากไมเ้ป็น
ส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer 
Table) เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกคา้จะน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ (Distributor) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Agent) และผูป้ระกอบการ (Operator) ของลูกคา้อีกทอดหน่ึงภายใตต้รา
สินคา้ของตนเอง 

 ในเดือนธนัวาคม ปี 2547 บริษทัตกลงร่วมทุนกบั MMC โดยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 240 ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10  บาท เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ฝ่ายไทยจ านวน 
12.6 ลา้นหุ้น และ MMC จ านวน 8.4 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท และได้เรียกช าระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนส่วนท่ีเพ่ิม ท าให้บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัส้ินปี 2547 เป็นจ านวน 82.50 ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้มติลด
ทุนจดทะเบียนจ านวน 40 ลา้นบาท จากเดิม 240 ลา้นบาท เหลือ 200 ลา้นบาท พร้อมทั้ งได้เรียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ท าใหผู้ถื้อหุน้ฝ่ายไทย และ MMC ถือหุน้เป็นจ านวน 13 ลา้นหุน้ และ 7 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย และ MMC
ไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะน าหุน้จ านวน 44.57 ลา้นหุ้น และจ านวน 24 ลา้นหุ้น ตามล าดบั รวมเป็น 68.57 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เขา้ฝากในบัญชี Lock up กับบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 28.57        
ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นหุ้น) ในกรณีท่ีผูร่้วมทุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการขายหุ้นของตนออกจากบญัชี Lock up จะตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงท่ีจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของ        
ผูถื้อหุน้แต่ละฝ่ายใหไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ (240 ลา้นบาท) 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 บริษทัไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวน 170 ลา้นบาท ดงักล่าวขา้งตน้ ไปซ้ือท่ีดิน
ประมาณ 4 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน และซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีกประมาณ 17 ไร่  เพ่ือรองรับการก่อสร้างในส่วนการขยายโรงงาน 
และคลังสินคา้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และได้ท าสัญญาซ้ือตราสินคา้ “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC        
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เพ่ือท าให้บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย (พ้ืนท่ีท่ีบริษทัไดรั้บสิทธิในการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณั์เ์คร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้
ตราสินคา้ “Medalist” จะรวมเรียกวา่ “Territory” ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัคงเป็นสิทธิของ MMC ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในทวีป
อเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกวา่ “Non-Territory”) ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่าย 
สินคา้ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน เน่ืองจากจ าหน่ายไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่ตอ้งขายผา่น MMC ดงัเช่น
ในอดีต 
 นอกจากน้ี บริษัทได้ท าสัญญาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยก าหนดให้ 
MMC ช่วยท าการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจ าหน่ายเชิงรุกส าหรับเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อ่ืนท่ี
เ ก่ียวข้องในพ้ืนท่ี  Territory เช่น การส่งมอบรายช่ือ สถานท่ีติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของลูกค้าให้กับบริษัท                        
การประสานงานให้บริษทัไดติ้ดต่อกบัลูกคา้โดยตรง และสนบัสนุนการขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน Territory เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
บริษทัไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ดา้นการตลาด และช่วยเสริมความสามารถในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางหน่ึง 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมทั้ งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 250 ล้านบาท           
โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 50 ลา้นหุ้น เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจ านวน 40 ลา้นหุ้น และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจะเสนอขายใหก้บักรรมการ และพนกังานของบริษทัจ านวน 10 ลา้นหุน้ และมีมติให้
น าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ
116.66 บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
 ในระหวา่งปี 2549 - 2550 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 
250 ลา้นบาท 
 ในปี 2550 บริษทั MMC ไดม้อบสิทธิการขายในส่วนของประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ให้กบั
ทางบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสิทธิในการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดงักล่าว โดย MMC สัญญาวา่จะไม่ประกอบ
ธุรกิจท่ีแข่งขนักนัในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
 ในปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 375 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ      
(MME-W1) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 250 ลา้นบาท 
 ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติใหโ้อนเงินลงทุนบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ไปเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน 
 ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พฒันาเว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สายโทรศพัท ์เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 ในปี 2553 บริษทัลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
 ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาก 375 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจากการ
ส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรุ่นท่ี 1 (MME-W1) 
 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
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 ในปี 2555 บริษทัลงทุนในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.20 ลา้นหุ้น มูลค่า   
หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิง
เสียง ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภทในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจาก
ราชการ เร่ือง การบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าโอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผล
เสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็น
จ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140  ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 
 ในปี  2556  ช่วงเดือนเมษายน  บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556  
เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จ านวน 1,025  ลา้นบาท จากเดิม  250 ลา้นบาท  รวมเป็น 1,275 ลา้นบาท  โดยออกหุน้
สามญัจ านวน 1,025 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้ละ 1.00 บาท   เพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. รับรองการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  จ านวน 100 ลา้นหุน้   
 2.   รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 ( MME-W2) จ านวน 175 ลา้นหุน้ 
 3. รองรับการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private  Placement) จ านวน 500 ลา้นหุน้ 
 4.  รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 3 ( MME-W3) จ านวน 250 ลา้นหุน้ 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทั ไดมี้การลงทุนในธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อโครงการ  “The Impress”  มีมูลค่า
โครงการ ประมาณ 360 ลา้นบาท  ตั้งอยู ่ ณ  ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนในธุรกิจหลกัดา้น
การพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเดิมท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนัทนาการ เช่น ตูป้าเป้าอิเลค็ทรอนิคส์  โตะ๊พลู ฯลฯ 

 ในปี  2556 บริษทัไดพิ้จารณาจ าหน่าย บริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจ านวน มูลค่า 
1.2 ลา้นบาท เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษทัดงักล่าวยงัไม่มีการด าเนินงานใดๆและ ในเดือนกนัยายน ปี 2556  บริษทัฯ
ได้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด จ านวน 17.8 ลา้นบาท  
เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาจากการลงทุนพฒันาระบบออนไลน์ของบริษทัดงักล่าวเกิดขอ้ผดิพลาด และบริษทัฯ
มีการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจเคร่ืองเล่นสันทนาการ ซ่ึง บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ตอ้งอาศยั
การจ าหน่ายผลิตภณั์ค์วบคู่ไปกบัสินคา้ดงักล่าว ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 17.8 ลา้นบาท  ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ระหวา่ง ปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 4  ตุลาคม 2556  เพ่ือขอมติผูถื้อหุน้ร่วมพิจารณา
อนุมติัการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  พร้อมการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบับริษทั เน่ืองจากบริษทัฯมี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลกั จึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย  คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท ์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้
เหมาะสมกบัธุรกิจ ณ ปัจจุบนั 

 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นท่ีดินเปล่า ในเขตจงัหวดั มหาสารคาม
(หลงัร้ัวมหาวิทยาลยัมหาสารคาร) จ านวน 2 แปลง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 17  ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากบั 152,000,000 
บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบสองลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัโดยค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นว่าเพ่ือน าท่ีดินดงักล่าวไปพฒันาธุรกิจดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์และผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคาม มีการพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการพฒันา
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การศึกษา มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล จะท าให้มหาสารคาม มีความเจริญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี (AEC) 
 ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯไดพิ้จารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดิ อิมเพลส ตั้งอยู ่ ณ  
ต าบลล าพยา  จงัหวดันครปฐม จ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว ดว้ยมูลค่าส่ิงตอบแทน 144,280,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีลา้น
สองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงมีราคาประเมินอยูท่ี่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบเจ็ดลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนแปด
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) สาเหตุในการจ าหน่ายโครงการดงักล่าวต ่ากว่าราคาประเมินเน่ืองจากบริษทัฯ มีความ
ตอ้งการจะน าเงินลงทุนในโครงการอ่ืนๆของบริษทั และโครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหนา้ การขายชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ และ
ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมอีกมาก ทางบริษทัพิจารณาแลว้ให้ด าเนินการขายโครงการออกในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปตามมูลค่า
ทางตลาดและไม่เสียหายต่อบริษทัฯ  
 ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557  เพื่อขอมติ      
ผูถื้อหุ้นร่วมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลด าเนินงาน ฯลฯ โดยผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตามวาระต่างๆท่ี ไดข้อร่วมพิจารณา 

บริษทัฯ ไดจ้ดังาน Grand Opening โครงการตกัสิลา ณ จงัหวดัมหาสารคาม เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับท่ีดี  สรุปการเปิดจองโครงการตักสิลามีทั้ งหมด 300 ห้องชุด จ านวนห้องท่ีจอง ณ ว ันเปิดตัวโครงการ 101 ห้องชุด                                               
เหลือ 199  หอ้งชุด (ท่ียงัไม่มีการจอง)     

ช่วงปลายปี 2557 บริษทัฯ ไดพิ้จารณายกเลิกการซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงซ่ึงบริษทัไดมี้การวางมดัจ าในปี 2556  
เน่ืองด้วยบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงการตกัสิลาคอนโดมิเนียม ท่ีมีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท      
(สองร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพฒันาและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบั    
ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัและมีความผนัผวน นอกจากน้ีหากบริษทัฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการรับโอนท่ีดินทั้ ง 2 แปลงดังกล่าวได้ภายในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 น้ี บริษัทฯ จะถูกริบมัดจ าเป็นจ านวน 
56,000,000 บาท (ห้าสิบหกลา้นบาทถว้น) ดังนั้นเพ่ือมิให้บริษทัฯ ตอ้งรับภาระทางการเงินจากการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งใช้
เงินทุนเพ่ิมเติมจ านวนมากในการรับโอนท่ีดินและเพ่ือมิใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูญเสียเงิน มดัจ า ในท่ีดินดงักล่าวการโอนขายสิทธิ
ในเงินมดัจ า ให้แก่บุคคลอ่ืนจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาโอนขายสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่
ผูอ่ื้น 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการบริษทัฯ      
ไดอ้นุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวา่เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจเดิมเป็นกลุ่มธุรกิจประเภท 
สันทนาการ เช่น ตูเ้กมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ  และผูบ้ริหารไดมี้ความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนมาด าเนินธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบต่างๆ  แตเ่ม่ือสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อ านวย จึงขบัเคล่ือนธุรกิจดงักล่าวล่าชา้ พร้อมทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนหมวดธุรกิจจากสันทนาการมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และเป็นเหตุผลท่ีส าคญัในการเพ่ิมธุรกิจใหม่เขา้
มายงับริษทัฯ ซ่ึงเบ้ืองตน้แนวทางในการด าเนินธุรกิจไดว้างแผนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ธุรกิจกลุ่มพลงังาน   

ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, 
พลงังานน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์ว่าในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหาร
เล็งเห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน และมีความพยายามท าให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
เติบโตข้ึนตามไปดว้ย เป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ ใหม้ากข้ึน และขยายฐานธุรกิจใหส้ามารถมี
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ศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD (บริษทัยอ่ย)  เพื่อขยาย
การเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558  

จากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดรั้บมติจากผูถื้อหุ้นอนุมติัให้ลดทุน    
จดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย จ านวน 698,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหก
ลา้นสามแสนบาทถว้น) เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุ้น               
สดัส่วน 2:1  ราคาขายหุน้ละ 3 บาท 

(2) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 ท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ                      
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จ านวน 199,230,125 หุ้น                
ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ 

(3)  รองรับการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวน 170,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้ในราคาไม่ต ่ากวา่ 4.50 บาท 

(4) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 5,000,000 หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเสนอขายทั้งหมดจ านวน 568,460,250 หุ้น โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 170 ลา้นหุ้น และเสนอออกหุ้นเพ่ิมทุนในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90      
ของราคาตลาดจ านวน 398,460,250 หุ้น โดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) จ านวน 199,230,125 หุ้น และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (“ACD-W4”) จ านวน 199,230,125 หุน้ ซ่ึงตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิของ  ACD-W2 ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ  ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซ่ึงระบุว่า             
เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยราคา
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” และขอ้ 4 (ค) ซ่ึงระบุวา่ 
เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั        
โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ
ดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 
หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR/XW ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัแก่บุคคลทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั ตามแต่กรณี  
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เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิไดร้ะบุวา่บริษทัฯ ตอ้งปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีเป็นการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ(“ACD-W4”) โดยมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (“ACD-W4”) ท่ีออกใหม่ หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์น
เคร่ืองหมาย XR/XW ซ่ึงไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ACD-W4) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 50,100 หน่วย เพ่ือซ้ือหุน้
สามญั จ านวน 50,100 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 50,100 บาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 จ านวน 165,974,332 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 125,000,000 หน่วย 
และให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บการจดัสรรและช าระเงิน
เรียบร้อยแลว้ 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 50,000,000 หน่วย  

นอกจากนั้น บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 3) ท่ีออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรให้แก่การออกและจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 250,000,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถึง
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (ACD-W2) น ามาใช้สิทธิจ านวน 16 ,271,015 หน่วย        
เพ่ือซ้ือหุ้นสามญั จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
เพ่ิมข้ึน 20,961,276 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 
144,428,067 หน่วย ซ่ึงครบก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.00 บาทต่อหุ้น (ค านวณได ้0.776 บาท เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ราคา

ตามมูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่
สามารถเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคา
ใช้สิทธิเดิมซ่ึงเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
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การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ACD-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.65 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 

ระหวา่ง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จ านวน 199,230,125 หุน้ 
ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 
จ านวนหุ้นท่ีจองทั้งหมด  166,024,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33%  ของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมด จ านวนเงินท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด 498,073,296 หุน้ ขอ้มูลดงักล่าว ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 ซ่ึงมีทุนช าระแลว้คิดเป็น  581,229,485  บาท 

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุน บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั      

จากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัจะน าทุนดงักล่าวไปใชเ้พื่อศึกษาขอ้มูลและแผนงานเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน  

ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารส านกังาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยูเ่ลขท่ี 

405 ถ.บอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) จากนายชยัพิทกัษ ์แสงเทียมแกว้ (“ผูจ้ะขาย”) ซ่ึงเป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จ านวน 4 แปลง โฉนดเลขท่ี 136629, 136630, 136631 และ 136632 อ าเภอปากเกร็ด (ตลาดขวญั) จงัหวดั

นนทบุรี รวมเน้ือท่ี 80 ตารางวา และเป็นเจา้ของอาคารพาณิชย ์6 ชั้น ท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินดงักล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท       

(ส่ีสิบลา้นบาทถว้น) และทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลา้นบาทถว้น)  

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญาวางเงินประกนั เพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ศึกษาความเป็นไปได ้

โครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่ จ านวนเงิน 35 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่า

ทรัพย์สินโครงการ บริษัทเห็นว่า ไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559                

จึงไดมี้มติยกเลิกการเขา้ลงทุนในโครงการ และให้ผูข้ายคืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 ลา้นบาท แก่บริษทั   

โดยปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการด าเนินการส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาวางประกนัโดยฝ่ายกฎหมาย 

ในระหวา่งปี 2558 - 2559 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีผลท าให้ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 

585,496,058 บาท  

ในปี 2560 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  จากการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 

160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน         :  150  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  150,000   หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1,000   บาท 

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  

ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีพร้อมโอนแลว้ 

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     ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการ  

ช าระหนีสิ้นต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 
บาท บริษัทคาดว่าโครงการนีจ้ะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่
ลกูค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1.65 ลา้นบาทต่อยนิูต 

 อาคารสูง 19 ชั้น จ านวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 

 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

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

ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ห้องชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดให้ลูกคา้ช าระเงินมดัจ าและ

เงินดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

 เม่ือปี 2559 มีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดไปแลว้จ านวน 251 ยนิูต บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั รับรู้รายได้

จากการขายโครงการดังกล่าวประมาณ 420 ล้านบาท เหลือห้องชุดท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายทั้ งหมด 120 ยูนิต             

ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์วา่จะจ าหน่ายหอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้จ านวน 276 ยูนิต รับรู้รายได้จากการขายโครงการ

ประมาณ 463 ลา้นบาท คงเหลือหอ้งชุดท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายทั้งหมด 95 ยนิูต ซ่ึงผูบ้ริหารคาดการณ์วา่จะจ าหน่าย

หอ้งชุดดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2561  
เม่ือช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) คร้ังท่ี 2 ( GREEN-W2 ) จ านวน 174,959,332 หน่วย โดยมี
ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
GREEN-W2 ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 100,542,552 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ จากเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปล่ียนแปลงเป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง)  คิดเป็นจ านวนเงิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อย
ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถว้น) 

ในส่วนของ GREEN-W3 คร้ังสุดท้าย เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และ GREEN-W4 รอบที ่2  เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
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บริษทัฯ  ขอเรียนวา่ ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) คงเหลือจ านวน 33,205,693 หุน้ 

 2.  หุน้สามญัเพ่ิมทุน ท่ีจดัใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง บริษทัไดจ้ดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับจ านวน 

     170,000,000 หุน้ และยงัไม่ไดก้ าหนดสิทธิ 

 3. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W2 คงเหลือจ านวน 15,253,697  หุน้ และบริษทัฯ 

     จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

4. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W3 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวร้องรับ  

การใชสิ้ทธิจ านวน 17,100,000  หุน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

 5. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W4 คงเหลือจ านวน  199,180,025 หุน้  

6.  บริษทัฯ ใชหุ้น้สามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90  

     ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเตม็จ านวน  

7. การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  และ GREEN-W4 

    ในคร้ังน้ี จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ท าใหบ้ริษทั 

    มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบ 

    หา้บาทถว้น) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน  2559 

 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ประมาณเมษายน 2562 เน่ืองจากใน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเหลือใบแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W4 คร้ังสุดท้าย ในวันที่ 18 

มถุินายน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

 

ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ว่ามีการได้มาของ

หลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี  มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือช่วงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาด 

        หลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 16,178,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.26  และเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 การไดม้าของ 

        หลกัทรัพยโ์ดยใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 คร้ังสุดทา้ย เป็นจ านวน 

        33,824,941 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.73  รวมเป็นจ านวนหุน้หลงัการไดม้าเป็น 50,003,741 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

        6.99  

2.   เม่ือช่วงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การไดม้าของหลกัทรัพยโ์ดยการซ้ือขายผา่นตลาด 

      หลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 5,949,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.84 รวมเป็นจ านวน 55,952,841 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

      7.83  และ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 มีการไดม้าของหลกัทรัพยข์องนายไต ้ชองอี จากการโอนหุน้ของไทย 

      เอน็วดีีอาร์ จ ากดั จ านวน 37,918,161 หุน้ และการไดม้าโดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจ านวน 

      179,200 หุน้ รวมเป็นจ านวน 38,097,361 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.328 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์าม 

      รายละเอียดขา้งตน้ ท าใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี -ไม่มี- -ไม่มี- 94,050,202 13.153 
2 นางสาวกรวรรณ  ใจวนัดี 30,100,000 4.210 26,747,460 3.741 
3 นางภทัรภร  ลิมปนวงศแ์สน 23,285,000 3.257 23,448,000 3.279 
4 UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,823,800 3.192 32,687,500 4.572 
5 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 20,700,000 2.895 24,000,000 3.357 
6 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 14,738,511 2.061 4,679,800 0.654 
7 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 13,227,200 1.850 16,527,862 2.312 
8 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 5,195,500 0.727 15,865,900 2.219 
9 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 10,029,400 1.403 
10 นายอรรถรัตน์  ลีลาภทัร์ 9,521,950 1.332 7,252,000 1.014 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุม
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 3 

รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5  ตามช่วงเวลาท่ีไดแ้จง้ข่าวกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ง 3 รอบยงัไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความจ านงในการใช้

สิทธ์ิแต่อยา่งใด  

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                     0            หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ     165,924,232 1   หน่วย  

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี                                         0             หุน้  

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ         199,180,025    หุน้  
จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ                      0             บาท 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (GREEN-W4) รอบท่ี 6 ในอตัราส่วน 1 : 1 
ราคาการใชสิ้ทธิ คือ 1 บาท วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยและวนัหมดอายตุรงกบัวนัท่ี 18 มิ.ย. 2561 

หมายเหต ุ 1 การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ(GREEN-W4) คร้ังท่ี 1 คิดเป็นจ านวนหุ้น 50,100 หุ้น
และคิดเป็นจ านวนเงิน 50,100.- บาท (ห้าหม่ืนหน่ึงร้อยบาทถว้น) จึงท าให้จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลือ 165,924,232 หน่วย ส่วนคร้ังท่ี 2 และ 3 ไม่มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ปี 2560 เ ม่ือช่วงต้นปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร อ้างถึงหนังสือออกเลขท่ี  
GREEN08/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจ้งให้ทราบว่า 
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีผ่านมาได้มีมติให้                         
นายไต ้ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั  เน่ืองจากมีกลยทุธ์และแนวทางบริหารจดัการกิจการท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายและธุรกิจหลกัของบริษทั และท่ีผา่นมายงัไม่สามารถสร้างผลงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยใน
ระหว่างน้ี คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ให้นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบติัหน้าท่ีรักษาการประธาน
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เจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะมีการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วา่มีการไดม้าของหลกัทรัพย์
ของนายไต ้ชองอี  มีรายละเอียด 2 ช่วงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

อา้งถึงหนงัสือออกเลขท่ี GREEN50/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของนายไต ้ชอง อี คิดเป็นจ านวน 
94,050,202 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 13.153 ตามท่ีไดมี้การรายงานการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ใน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน)ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 3 มีนาคม 2560                
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพนัธ์ 
2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจ านวน 15,612,900 หุ้น หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 
109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้างผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น 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 จ ากดั 4,679,800 0.654 33,011,400 4.616 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  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 จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของนายไต ้ชอง อี คิดเป็นจ านวน 
109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ตามท่ีได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กรีน                      
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)ไปก่อนหนา้น้ี  

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจ าวนัท่ี 17 มีนาคม 2560              
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้จง้วา่ นาย ไต ้ชอง อี ไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นจ านวน 
37,646,300 หุน้ หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลกัทรัพยคิ์ดเป็นจ านวน 147,309,402 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
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20.602 ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดขา้งตน้ ท าให้โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  

 

 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจการควบคุม

และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 31  สิงหาคม 2560  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั” หรือ“GREEN”)  คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานโดย
การซ้ือสินทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ 1.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ลา้นบาท (“โครงการฯ”)  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพฒันาท่ีดินและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยโดยเน้นการพฒันา
โครงการหมู่บา้นจดัสรร และโครงการอาคารชุด ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารศึกษาเป็นหลกั  โดยโครงสร้างการลงทุน       
ในบริษัทย่อยเป็นกลุ่มของพลังงานทดแทน บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน  และ กลุ่มธุรกิจบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อน หลงั 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น 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 จ ากดั 33,011,400 4.616 11,773,500 1.646 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  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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ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

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

ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559   
พร้อมทั้ งจดทะเบียนเพื่อเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทใหม่ ช่ือย่อหลักทรัพย์ รวมทั้ งตราประทับของบริษัท              
ต่อเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ มีผลเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

  **แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 บริษัทจะใช้ช่ือ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) แทน บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

                   2     บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เขา้ลงทุนใน บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สร้าง
คอนโด ภายใตช่ื้อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2)  ด้วยเงินลงทุน 160  ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท ารายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของโอริน โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้
และช าระเงินค่าซ้ือขายตามสญัญาให้แก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลใหโ้อรินมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 3    เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัลูกของ ACD  (บริษทั
ยอ่ย)  เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ภายใตช่ื้อ บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY 
CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  

 4    บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั เดิมช่ือ บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 
     กรกฎาคม  2558 

 5    บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ ไดเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 สาเหตุท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการเลิกกิจการ (ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดข้ึนแลว้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2.  ขาดทุนสะสม 35,079,833.78 บาท ซ่ึงมากกวา่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

GREEN COMPANY

กลุ่มธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส 

จ ากัด (มหาชน) 1
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 2

100%

กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 3 

99.99%

บริษัท JE Solar 6

99.99%

กลุ่มธุรกจิบริการ

บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จ ากัด 4

99.99%

บริษัท เมดดาลิสท์ วิช่ัน จ ากัด 5

89 %
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3.  มีสถานะเป็นลูกหน้ีของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จ านวน 17 ลา้นบาท และ 
     ไม่มีสภาพท่ีจะคืนเงินกูน้ี้ได ้
4.  ไม่มีพนกังานปฏิบติังานแลว้ ตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มา 
5.   บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายในการปิดงบการเงินของบริษทั ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะยงัไม่มีกิจการใด ๆ 
     หรือธุรกิจใด ๆ 

  ในการเลิกกิจการ (ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560)  

 6  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 (บริษทั กรีนฯ เขา้ลงทุน)            
มีมติอนุมติัให้เขา้ลงทุนเขา้ลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนหลงัคา จ านวน 1     
เมกะวตัต ์จ.ลพบุรี ดว้ยจ านวนเงินลงทุนรวม 77.0 ลา้นบาท 

1.3.1 กลุ่มธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท กรีน รีซอร์ส เซส จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั กรีน รีซอร์ส เซส จ ากดั (มหาชน) สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี วนัท่ีจดัตั้งบริษทั 7 มกราคม 2553 จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2548   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสอง
ร้อยหา้สิบบาทถว้น) ทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 715,020,250 บาท  (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น)  

ในปี 2556 ไดเ้ร่ิมการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นหลกั บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพ่ืออยูอ่าศยั
ประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งน้ีบริษทัฯ จะมีแนวนโยบายในการบริหารงานและว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นตามแบบท่ี
ก าหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจดัส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษทัไดเ้ขา้ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน 
ภายใตช่ื้อ โครงการร็อคเซีย เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียม จ านวน 4 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร หอ้งพกัอาศยัจ านวน 75 ยนิูต รวมทั้ง
โครงการ 300 ยนิูต  สถานท่ีตั้ง ใกลแ้หล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลยั จงัหวดัมหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 189 
ลา้นบาท ซ่ึงโครงการดงักล่าว อาคารโครงการร็อคเซีย 1 การก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% พร้อมโอน  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดการโอนอาคารชุดดงักล่าวทั้งหมด 26 ห้อง  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน
ประมาณ 18.71 ลา้นบาทและในส่วนของอาคารโครงการร็อคเซีย  2 - 4  การก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% โดยเปิดใหเ้ช่ารายเดือน 
เดือนละ 3,500 บาท ซ่ึงมีผูเ้ช่าคิดเป็นร้อยละ 98 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 715,020,835 บาท ลา้นบาท 
คิดเป็นหุน้สามญั 715,020,835 บาท ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ (0) รายช่ือ   
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 144,329,685 20.185 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 87,000,000 12.167 
3 นายพิจิตต ์   วริิยะเมตตากลุ 36,580,000 5.116 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 30,612,600 4.281 
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  รายช่ือกรรมการบริษัทฯ   ต าแหน่ง 
  1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  ประธานกรรมการบริษทั 
  2. นายประทีป อนนัตโชติ  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  3. นางภวญัญา กฤตชาติ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายอภิชาติ    ศิวโมกษ ์  กรรมการ 
  7. นายไต ้  ชองอี  กรรมการ 
  8. นายพิสุทธ์ วริิยะเมตตากลุ กรรมการ 
  9. Mr.Yap Kim Yam   กรรมการ 

 บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน         :  150  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  150,000   หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1,000   บาท 

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105555108663 

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี          :  24 กรกฎาคม 2555  
ประเภทธุรกิจ           :  พฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดพร้อมโอน 

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

- เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

- เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

  หมายเหต ุ    ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวไม่มภีาระหนีส้ิ้นแต่ประการใด 

 ราคาซ้ือ-ขาย หอ้งชุดของโครงการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 69,327 บาทต่อตารางเมตร 

 อาคารสูง 19 ชั้น จ านวน 371 หอ้ง  พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ 

 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ลา้นบาท 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
5 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 15,887,862  2.222 
6 นายณทั  มานะสมจิตร 15,580,728 2.179 
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 15,456,200 2.162 
8 นายพิชิต วริิยะเมตตากลุ 13,950,000 1.951 
9 นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.715 
10 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 333,331,675 46.618 

                  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 715,020,250 100 
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 เอกสารสิทธิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 6930 และ 17321 จ านวน 2 ฉบบั เน้ือท่ีดินรวม 2-3-81 ไร่ หรือ 1,181.00 

ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น        สัดส่วน(%) 
1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส       149,998               99.9998 

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

3. นายประทีป  อนนัตโชติ                    1 0.0001 

หมายเหตุ  ณ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2561 มกีารโอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ านวน 276 ยนิูต รับรู้รายได้จากการขายโครงการ

ประมาณ 463 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดท่ียังไม่ได้จ าหน่ายท้ังหมด 95 ยูนิต ซ่ึงผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะ
จ าหน่ายห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2561  

1.3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน 
 บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั  (บริษทัยอ่ย)  สถานท่ีตั้งอาคารเลขท่ี 405 ชั้น 4 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ทะเบียนเลขท่ี 0125558006551 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก
เดมิ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ใหม่  เป็นทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท (ร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยอา้งถึง
มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 50,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 
8,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเรียกค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุน จดทะเบียนทั้งส้ิน
ของบริษทัจ านวน 85,000,000 บาท (ในส่วนของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่)   

ณ ปัจจุบนั ค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 56,250,000 บาท   

 จ านวนหุน้ทั้งส้ิน     13,500,000  หุน้ 

 มูลค่าท่ีตราไว ้     10 บาทต่อหุน้ 

 คิดเป็นทุนจดทะเบียน    135,000,000 บาท 

 ค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน    35,000,000 บาท  

- ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ช าระเตม็)  10,000,000 บาท 

- ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท (ช าระร้อยละ 62.50) 25,000,000 บาท 

- ทุนจดทะเบียน 85,000,000 บาท (ช าระร้อยละ 25) 21,250,000 บาท 

วตัถุประสงค์ของบริษัท 

 บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ได้ก่อตั้ งข้ึนเน่ืองจากได้เล็งเห็นความส าคญัของพลังงานทดแทน ท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม อุดมไปด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
แสงอาทิตย ์ลม น ้ า ทั้งน้ียงัเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเป็นประเทศผูส่้งออกสินคา้การเกษตรเป็นอนัดบัตน้ของโลก ซ่ึงผล
พลอยไดท่ี้เกิดข้ึน สามารถน ามาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีบริษทัท าการผลิตไดน้ั้นจะจ าหน่ายใหก้บั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  จากนโยบายของภาครัฐบาลให้ความส าคญัดา้นพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์จึงไดมี้
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งให้เกิดโครงการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน ซ่ึงบริษทั      
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เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว จากนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีมุ่งจะสร้างความมัน่คง
ของพลงังานของประเทศ โดยใชพ้ลงังานทดแทนท่ีหาไดภ้ายในประเทศมากข้ึน บริษทั ฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะท าธุรกิจน้ี
โดยเร่ิมจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 
3. นายไต ้ ชองอี     กรรมการ 
4. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   กรรมการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น        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. นายไต ้  ชองอี          1 0.0001 

 หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 

 บริษัท เจ อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

 บริษัท เจ อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด ได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
0165556001056 สถานท่ีตั้ง 242 หมู่ท่ี 4 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระ
แลว้จ านวน 14,500,000 บาท (สิบส่ีลา้นห้าแสนบาทถว้น) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน โดย บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ากดั (มหาชน)  เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวเป็นจ านวน 1 เมกะวตัต ์รวมเป็นมูลค่าท่ีบริษทัฯ จะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนเงิน 
77,000,000.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี   ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป  อนนัตโชติ    กรรมการ 
3. นายไต ้ ชองอี     กรรมการ 
4. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ   กรรมการ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น 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 

 หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 
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สรุปข้อมูลโครงการ  
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ตั้งอยูท่ี่ อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี ผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวธีิ Photovoltaic PV Technology  
พื้นทีโ่ครงการ ขนาด 4,134 ตารางวา หรือคิดเป็น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 
อตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงท่ีตลอดอายสุญัญา 
ระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา สญัญามีอาย ุ25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธ.ค. 2581 โดย ณ วนัท่ี  31 สิงหาคม 2560 

สญัญามีอายคุงเหลือ 21 ปี 4 เดือน 
ก าลงัการผลติ  994.8 กิโลวตัต ์(kWp) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566) 
สินทรัพย์ทีจ่ะเข้าซ้ือ มูลค่ารายการรวม 77.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 ท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 34250 ต  าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เน้ือท่ี 10 

ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จ านวน 2.0 ลา้นบาท  

 อาคารติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารควบคุม และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินขา้งตน้ จ านวน 

17.0 ลา้นบาท 

 แผงโซลาเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา ในโครงการฯ รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้า

ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PV-PEA-0065/2556 จ านวนรวม 

58.0 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบั GREEN จากผลของการเข้าท ารายการ 
การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ซ่ึงส่งผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อีกทั้ งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจให้มีความ
หลากหลายและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 

1.3.3 กลุ่มธุรกจิบริการ 

 บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 
               เดิมช่ือ บริษัท บูสท์พลัส จ ากัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จ ากัด (บริษทัย่อย)            
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0105555054202  สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์
สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระ
แลว้จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) ประกอบธุรกิจรับจา้งจดังานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีทุกรูปแบบ 
จดัคอนเสิร์ต และ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น     จ านวนหุ้น  สัดส่วน(%) 
1. บมจ.กรีน รีซอร์สเซส                           2,999,991      99.9991 
2. นายประทีป   อนนัตโชติ          4         0.0004   
3. นายไต ้ ชองอี                                    3        0.0003   
4. นางสาววรภร   ดว้งพร้อม          1                   0.0001 
5. นางสาวญาณิศาณ์  ศิริปุณวฒัน์         1                   0.0001  
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 หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือรับรองบริษัทและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 

 บริษัท เมดดาลสิท์ วช่ัิน จ ากดั 

ในปี 2552 บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พฒันาเว็บไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สายโทรศพัท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด     
แต่ในเดือนกนัยายน ปี 2556  บริษทัฯไดมี้การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทั เมดดาลิสท์ 
วชิัน่ จ ากดั จ านวน 17.8 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินจากธุรกิจเคร่ืองเล่นสนัทนาการ เป็นธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึง บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชั่น จ ากัด ตอ้งอาศัยการจ าหน่ายผลิตภณั์์ควบคู่ไปกับสินคา้ดังกล่าว         
ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 17.8 ลา้นบาท  
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ  17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558                
ในปี 2559 บริษทัยงัไม่มีพฒันาการใดท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นนยัส าคญั 

ในปัจจุบนัไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดข้ึนแลว้ ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
เลิกกิจการ(ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั (MV)  เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดข้ึนแลว้ 

2. ไม่มีพนกังานปฏิบติังานแลว้ 

3. ปิดงบการเงินเปล่ามาโดยตลอด 

 4. มีสถานะเป็นลูกหน้ีของบริษทั GREEN 

 5. ขาดทุนสะสมประมาณ 34 ลา้นบาท 

 ในการเลิกกิจการ(ปิดบริษทั) บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ถือเป็นทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัแลว้  
(บริษทัไดจ้ดเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ เสร็จช าระบญัชี ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560) 

แผนงานในอนาคตเพ่ือการขยายธุรกจิของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทั กรีน รีซอร์ส เซส จ ากดั (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น และมีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารชุด
ใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดงัน้ี 

ธุรกจิด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์(เดิม)  โครงการร็อคเซีย ซ่ึงก าลงัพฒันาโครงการ และมีการรับรู้รายไดบ้างส่วนของในงบการเงินรวม
ประจ าปี 2560 โดยการจ าหน่ายหอ้งชุด และการปล่อยเช่า  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(ใหม่) โครงการออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2 จ านวน 371 ห้องชุด เร่ิมโอนให้แก่ลูกคา้ตั้งแต่
เดือน มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561  โดยโอนให้แก่ลูกคา้แลว้จ านวน 276 ห้อง คาดการณ์วา่จะโอนอาคารชุดให้กบั
ลูกคา้ไดท้ั้งหมดในปี 2561 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนใหม่ภายในอนาคต คณะกรรมการบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงิน อยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการต่างๆ ท่ีจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
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ธุรกจิพลงังาน 

บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือศึกษาและรองรับการประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนซ่ึง
เป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริหารมีความเห็นวา่มีแนวโนม้เติบโตในอนาคต เน่ืองจากพลงังานเช้ือเพลิง น ้ ามนั มีปริมาณลดลง ซ่ึงปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 

ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน             
โดยบริษทัดังกล่าวด าเนินธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาขนาด 1 เมกกะวตัต์           
เป็นคู่สญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายสุญัญา 25 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2581 )  

ธุรกจิอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงิน อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ ท่ีจะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์และ
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
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2.1 โครงสร้างรายได้รวมการจ าหน่ายผลติภัณฑ์หลกัจ าแนกตามผลติภัณฑ์ 

 รายไดข้องบริษทัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นรายไดจ้าก ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองเล่นสนัทนาการ 
ส่วนรายไดจ้ากการบริการรับจดังานเป็นรายไดจ้ากบริษทัยอ่ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากธุรกิจเคร่ือง
เล่นสันทนาการและรายไดจ้ากการรับจดังานแต่อยา่งใด เน่ืองจากเปล่ียนนโยบายการด าเนินงานเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และอยูร่ะหวา่งการศึกษาธุรกิจพลงังาน โดยรายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

    
  
  

งบการเงนิรวม 

25601 2559 2558  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากธุรกิจบริการจดังานฯ2 - - - - 0.54     1.33 
รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3 39.91 75.22 427.53 97.23  9.35 23.08 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ4 4.67 8.80 - - - - 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า5 1.42 2.68 - - - - 
รายไดอ่ื้น6 7.06 13.30  12.18 2.77 30.61 75.59 
รายได้รวม 53.06 100.00 439.71 100.00 40.50 100 

หมายเหต ุ   1   ขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด 
       วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
    2  รายไดจ้ากธุรกิจบริการจดังานในระหวา่งปี 2556-2558 บริษทัยอ่ยมีผลประกอบการจากธุรกิจบริการลดลงอยา่ง

ต่อเน่ืองผลจากสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจรับจัดงาน จัดการแสดงต่างๆมีการแข่งขัน
ค่อนขา้งสูง ขณะท่ีผลตอบแทนนอ้ย ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาให้อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินงานในการ
ประกอบธุรกิจ 

   3   รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัเร่ิมโครงการแลว้ทั้งหมด 2 โครงการ 
  ประกอบดว้ย 
1.  โครงการ ร็อคเซีย เร่ิมโครงการเม่ือปี 2556 จน ถึงปัจจุบนั มูลค่าของโครงการโดยประมาณ 211 ลา้นบาท     

ซ่ึงโครงการดงักล่าวมี 4 อาคาร อาคารละ 75 ห้องชุด รวมโครงการทั้งหมด 300 ห้องชุดตามรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

โครงการ ร็อคเซีย ความคืบหน้าการก่อสร้าง หมายเหตุ 

อาคาร 1 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
เร่ิมโอนในไตรมาส 4 ของปี 2558 
บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์“โครงการร็อคเซีย” 

อาคาร 2 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่ารายเดือน 
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2.  โครงการ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2  บริษทัลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุน้ 100% ดว้ยวงเงิน 160 ลา้น
บาท ในบริษทัโอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  โครงการดงักล่าว สร้างเสร็จแลว้ 100% หลงัจากท่ีบริษทัฯ       
รับโอนหุ้นจ านวน 150,000 หุ้น เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีมูลค่าโครงการทั้ งส้ิน 620 ล้านบาท       
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายคอนโดดงักล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2559 เป็นตน้ไป 

4    รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการน าห้องชุดโครงการ 
ร็อคเซียอาคาร2 และ อาคาร3 เปิดใหเ้ช่าเน่ืองจากการขายล่าชา้กวา่ท่ีคาดไว ้
5     รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2560 บริษทัฯเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นคู่สัญญา
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

            6    บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน ส่วนต่างเน่ืองจากการยกเลิกสญัญา และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นตน้ 

2.2 การวเิคราะห์ทางการตลาด 

   2.2.1  การตลาด 

 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 คอนโดร็อคเซีย เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ใกลส้ถาบนัการศึกษาท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่ม
ผูส้นใจลงทุนในการท าธุรกิจให้เช่าห้องพกัแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยั และกลุ่มผูป้กครองท่ีสนใจซ้ือห้องพกั
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บุตรหลาน โดยโครงการไดใ้ชก้ลยทุธ์การออกแบบให้เหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวิตวยัเรียน ด้วยห้องพกัตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าครบเซ็ท มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัมาตรฐานสูงสุดตลอด 24 ชม. Wifi Internet ให้บริการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อท ารายงานและเตรียมสอบ      
มีร้านคา้อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านอาหาร, ร้านซกัรีด, ร้านตดัผม รวมทั้งบริการพ้ืนท่ีจอดรถ 
และแม่บา้นท าความสะอาด โดยโครงการจะมุ่งเนน้ไปท่ีการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง การตกแต่งท่ีทนัสมยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในโครงการหลากหลาย พร้อมการออกแบบหอ้งชุดท่ีมีความแปลกใหม่ใหค้วามคุม้คา่
ในการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 จากการวิเคราะห์ สินค้ามีจุดแข็งเพียงไม่ก่ีด้าน ด้วยเป็นการซ้ือสินทรัพยเ์ก่ามาพฒันาเพ่ือขายเป็น
คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่จะไดเ้ปรียบเร่ืองราคาขายเพราะราคาท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือมาต ่ากว่าราคาประเมิน     
จึงขายไดถู้กกวา่คอนโดท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจุดแข็งของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ ประเภทห้องขนาดเล็ก หรือ
ห้องแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้งกระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้ง
ถูกกวา่ห้อง 1 ห้องนอน และมีลิฟท์ซ่ึงเป็น Facility ท่ีดีส าหรับอาคารขนาด 4 ชั้น และ ถนนโครงการกวา้ง 8 

โครงการ ร็อคเซีย ความคืบหน้าการก่อสร้าง หมายเหตุ 

อาคาร 3 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
โอน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นใหเ้ช่าราย
เดือน 

อาคาร 4 100% งานก่อสร้างเสร็จ 100% หอ้งชุดพร้อม
โอน 
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เมตร ท่ีไม่แออดัเหมือนโครงการฯ อ่ืนๆ ท่ีท าไว ้6 เมตร ทั้งน้ียงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งหาทางพฒันาต่อเพ่ือสนบัสนุน
งานขายต่อไป  

วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที ่1 

 นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 นกัศึกษา ม.ราชภฎัมหาสารคาม 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่จะใชชี้วติอยูใ่นมหาวทิยาลยักวา่ 7-8 ชัว่โมงต่อวนัเพ่ือศึกษา หรือ

พบปะเพ่ือน และเวลาหลงัเลิกเรียนมนัรวมตวัท่ีสรรพสินคา้ เช่น ห้างเสริม

ไทยคอมเพล็กซ์ ห้างบ๊ิกซีช่วงเยน็บางกลุ่มท่ีรายรับไม่มาก จะทานอาหาร

ตามสั่งบริเวณท่ีพกั บางกลุ่มเลือกทานท่ีร้านอาหาร ชอบสถานบนัเทิงยาม
ค ่าคืนท่ีพกัส่วนใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากสถานศึกษา 

  กลุ่มเป้าหมายที ่2 

 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 อาจารยใ์นมหาลยัราชภฎั 

 ขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม 

 หมอและพยาบาลในจงัหวดั 

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

กลุ่มพยาบาล เขา้เป็นกะ) มีรายไดไ้ม่สูงมาก แต่มีรายรับนอกเหนือจากงาน

ประจ าค่อนขา้งเยอะส่วนใหญ่จะพกับา้นพกัราชการ และซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์
ไวเ้พ่ือปล่อยเช่าใหก้บักลุ่มนกัศึกษาเพ่ือเป็นการทุนระยะยาว 

  กลุ่มเป้าหมายที ่3 

 ร้านอาหาร 

 ร้านเบเกอร่ี  คอฟฟ่ี 

 ร้านขายของช า หรือ อะไหล่รถ 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่ไม่มีวนัหยดุ เปิดกิจการทุกวนัและด าเนินกิจการดว้ยตวัเอง ไม่ให้

พนักงานเก็บเงินการใชชี้วิตหากอยู่ในกลุ่มคา้ขาย จะใชชี้วิตหลงัปิดร้าน 

เพ่ือหาร้านอาหารอร่อยๆ ทาน หรือ ท าทานท่ีบา้นเอง ส่วนกลุ่มร้านอาหาร 

จะมีช่วงเชา้และกลางวนัท่ีจะเป็นช่วงเวลาพกัผอ่น สามารถพาครอบครัวไป

ชมภาพยนต ์เดินซ้ือสินคา้ตามสรรพสินคา้ได ้
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  กลุ่มเป้าหมายที ่4 

 พนกังานธนาคารทุกธนาคาร 

 พนกังานในหา้งสรรพสินคา้ 

 พนกังานประจ าศูนยจ์ าหน่ายรถยนต ์

 พนกังานโรงแรม 

ลกัษณะการใช้ชีวติ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีตอ้งประจ าอยู่ท่ีออฟฟิศ หรือ ตามโชวรู์ม หรือ

เคาน์เตอร์รับลูกคา้ ส่วนใหญ่หลงัเลิกงานจะเขา้สรรพสินคา้เพ่ือเลือกซ้ือ  

อาหารส าเร็จรูปเขา้บา้น หรือ รับประทานท่ีศูนยก์ารคา้ หรือตามร้านอาหาร

ตามสั่งทัว่ไปซ่ึงเป็นร้านราคาไม่แพงมาก จากการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็น

งานบริการ จะไม่ไดห้ยดุวนัหยดุเสาร์ – วนัอาทิตย ์จะไดห้ยดุวนั ธรรมดา

สปัดาห์ละ 1 วนั เพ่ือพกัผอ่นและท างานบา้น  เป็นวยัท่ีก าลงัสร้างเน้ือสร้าง

ตวั ตอ้งการพฒันาจากการเช่าหอ้ง เป็นการซ้ือสินทรัพยด์ว้ยตวัเอง หรือเพ่ือ

ขายดาวน์ ลงทุนระยะสั้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บรายไดจ้าก 

- การเช่า  จ านวน    149 หอ้ง  คิดเป็นจ านวนเงิน      3.57 ลา้นบาท/ปี 

- การจ าหน่าย จ านวน         2 หอ้ง  คิดเป็นจ านวนเงิน      1.38 ลา้นบาท/ปี 

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

รวมทั้งโครงการคิดเป็น 371 ยนิูต เน้ือท่ีการก่อสร้าง 2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา บนท าเล 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  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดมี้การจ าหน่ายหอ้งชุดดงักล่าวไปแลว้เป็นจ านวน 276 ยนิูต และรายไดอ่ื้นๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายห้องชุด คิดเป็นรายไดร้วมทั้งส้ิน 38,527,405 บาท (สามสิบแปดลา้นห้าแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัส่ี
ร้อยหา้บาทถว้น) 

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) 

 ท าเลการเดินทางท่ีสะดวก สบาย ติดถนนพระราม ซ่ึงเป็นเส้นทางใหม่ในการเดินทางเขา้ศูนยก์ลางธุรกิจ

ท่ีสะดวกสบายไม่แพท้างด่วน และโครงการทางพิเศษบางพลี – บางขุนเทียน หรือวงแหวนใต ้และเป็น

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

และโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 ระบบรักษาความปลอดภยั หลายขั้นตอน ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ถึงความปลอดภยั 
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 ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงหวัล าโพง – มหาชยั) 
 ผา่นการรับรองจาก EIA เรียบร้อยแลว้ 

 กลยุทธ์ทางด้านราคา 
บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายท่ีใหค้วามคุม้ค่าราคาแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ จะท าการส ารวจราคา

ของคู่แข่งขนัในท าเลท่ีตั้งท่ีใกลเ้คียงและก าหนดราคาในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ต่ใหพ้ื้นท่ีใชส้อยและความสะดวกสบาย
ท่ีมากกวา่   

 กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขาย 

บริษทัฯ เนน้กลยทุธ์การส่งเสริมการขายในช่วง Pre-sale ของการเปิดโครงการ ไดเ้นน้การประชาสมัพนัธ์โครงการ
ตามสถานท่ีต่างๆ โดยหลงัการ Pre-sale แลว้ บริษทัจะเนน้การน าการตลาดดว้ยขอ้เสนอทางการเงินเพ่ือแบ่งเบาภาระและ
กระตุ ้นการตัดสินใจซ้ือของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ โปรโมชั่น การให้ส่วนลด เป็นต้น รวมถึงการกระตุ ้นให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายวา่  เม่ือซ้ือโครงการดงักล่าวไปแลว้จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 

 กลยุทธ์ทางด้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัฯ เนน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัผ่านทางทีมงานขาย โดยบริษทัฯ จะมีการก าหนดค่านายหนา้ในการขาย
เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุน้แก่พนกังาน มีการอบรมพนกังานตั้งแต่การใหข้อ้มูลพ้ืนฐานเร่ิมแรกแก่ลูกคา้ท่ีโทรศพัทเ์ขา้มา
สอบถาม ขั้นตอนการจองซ้ือและเซ็นสญัญา การส่งมอบบา้นและบริการหลงัการขาย  

ทั้งน้ี จากการท่ีกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัมีการเปิดรับเทคโนโลยมีากข้ึน  บริษทัฯ จึงมีนโยบายเชิงรุกดา้นการส่ือสาร
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์  โดยใชส่ื้อออนไลน์ในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการใชส่ื้อแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) ทาง Facebook  ในการน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหก้บัลูกคา้ในการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายวธีิ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม 

   
 

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวเิคราะห์ คือ ประเภทหอ้งขนาดเลก็ หรือหอ้งแบบสตูดิโอ (Studio) ท่ีขนาดค่อนขา้ง
กระทดัรัดเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของครอบครัวเด่ียว แต่ราคาตอ้งถูกกวา่หอ้ง 1 หอ้งนอน และมีลิฟทซ่ึ์ง
เป็น Facility ท่ีดีส าหรับอาคารขนาด 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)
• การตลาดเห็นวา่ โครงการดงักล่าวควรมีการขายแบบ หอ้งเปล่า (Empty Room) ซ่ึงจะสามารถท าราคาเพื่อ
แข่งขนัการขายไดโ้ดยใหลู้กคา้เป็นผูก้  าหนดซ่ึงอาจยงัไม่ตอ้งตกแต่งหอ้งล่วงหนา้ แต่มี Lead Times 
ส าหรับ Fully Furnished 1-2 เดือน

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ในจงัหวดัมหาสารคาม มีอุปสงค์
ค่อนขา้งนอ้ย จึงตอ้งสร้างบรรยากาศต่างๆ ใหเ้กิดกระแส และความสนใจใน การซ้ือ - ขาย เพ่ิมข้ึน และ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือด ารงชีพ และ เพ่ือความปลอดภยั
• Life Style เช่น ใชก้ระเป๋าราคาประหยดั หรือกินอาหารตามร้านขา้งทางธรรมดา ร้านตามสัง่ตอ้งการของ
จ าเป็นในการด ารงชีวติหากซ้ือคอนโด 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” ซ่ึงโดยส่วนใหญ่คนในพ้ืนท่ีรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นอพาร์มเมน้ท์ หรือ หอพกั          
ท่ีสร้างเพื่อให้นกัศึกษาไวเ้ช่าเป็นรายเดือน ดงันั้นในกรณีน้ีคือการ Renovate เพื่อขายคอนโด นอกจากการปรับเปล่ียนโฉม
หน้า หรือ รูปแบบภายนอกแลว้ พร้อมเปล่ียนช่ือใหม่ “โครงการร็อคเซีย”  เพ่ือกระตุน้แรงซ้ือจากการกลุ่มเป้าหมาย หรือ
สร้างความสดใส แตกต่างข้ึนอีกคร้ัง 

สรุปผลการวเิคราะห์ทางการตลาด (Summary Analysis) โครงการคอนโด ออริจนิส์ บางมด-พระราม2  

 

• จุดแขง็ของอาคารท่ีวิเคราะห์ คือ มีห้องหลายขนาดให้เลือกสรร ดงัน้ี 1.Superior Design 28 ตารางเมตร 1 หอ้งนอน 1 
ห้องน ้า ห้องรับแขก 1 มุมบริการ  2.ห้อง Super Deluxe Design รวม 2 ห้องของห้องขนาด 56 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 
ห้องน ้า 1 ห้องรับแขก 1 มุมบริหาร  3. ห้อง Deluxe Design ขนาด 33,39,44,46.5 ตารางเมตร 1 ห้องน ้า 1 ห้องรับแขก 1
มุมบริการ

Situation

• ราคาเร่ิมตน้ท่ี 64,500.- บาท/ตารางเมตร และราคาจะเพ่ิมข้ึนตามความสูงของชั้น

Price and Area

• Lobby โถงทางเขา้ขนาดใหญ่, สวนพกัผอ่นขนาดใหญ่บริเวณดา้นหนา้โครงการ แบบ Tunnel Tropical 
Garden , Sky Fitness , สระวา่ยน ้ า

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

Functional

• จากภาพรวมการซ้ือ - ขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมปัจจุบนับริเวณดงักล่าว โครงการ     
ออริจินส์ ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั

Absorption Rate

• ซ้ือเพ่ือด ารงชีพ เพ่ือความปลอดภยั และซ้ือเพ่ือเกร็งก าไร 
• กลุ่มเป้าหมายจะมี lifestyle ท่ีทนัสมยัและรักความสะดวกสบาย

Theories of Motivation

• กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง
• กลุ่มนกัลงทุนทัว่ไป
• กลุ่ม SME ซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าระยะยาว หรืออาศยัเอง
• กลุ่มพนกังาน ซ้ือไวเ้พ่ืออาศยัเอง หรือ ปล่อยขายดาวน์ระยะสั้น
• กลุ่มนกัลงทุนระยะสั้นซ้ือเพ่ือเกร็งก าไร

Target Approach
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2.2.2 สภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าประเภทขายสินค้าเฉพาะทาง เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ ต่างมาเปิดท่ีจงัหวดัมหาสาร ดงันั้น แนวโนม้ความเจริญของจงัหวดัมหาสารคามมีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้ง
การพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล จะท าให้จังหวดัมหาสารคามมีความเจริญเพ่ิมข่ึน นอกจากน้ี จังหวดั
มหาสารคาม ยงัมีการพฒันาเพ่ือรองรับการขยายตวัเม่ือมีการเปิดการคา้เสรี ดงันั้นจงัหวดัมหาสารคามจะเป็นจงัหวดัท่ีเพ่ือน
บา้นของไทย เช่น จีน เวียดนาม ลาว ส่งนกัศึกษามาศึกษาเพ่ิมข่ึน หลกัสูตรการศึกษา ไม่วา่ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเกาหลี     
ก็มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ซ่ึงอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการเปิดภาควิชาแพทย์ศาสตร์              
(แผนปัจจุบนั) จะเห็นไดจ้ากการพฒันาโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ตลาดคอนโดมิเนียมให้เขา้พกัอาศยัในบริเวณรอบมหาวิทยาลยัมหาสารคามทั้งเก่าและใหม่ มีความเป็นไปไดใ้น
การพฒันา เน่ืองจากจ านวนอุปทานยงันอ้ยกวา่ จ านวนนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นชาว
ต่างถ่ิน ท่ีอาศยัอยู่ในเขตภาคอีสาน และในจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงกบัจงัหวดัมหาสารคาม นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบา้น เขา้มาศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม แก่ ชาวจีน และชาวเวยีดนาม เป็นตน้ 

แนวโน้มการเพ่ิมข่ึนของบุคคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการขยายหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงบริเวณท่ีน่าสนใจเพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในเขตบริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลยัซ่ึงบริเวณดงักล่าว
ยงัไม่มีคู่แข่งขนัมากนกั และยงัเป็นบริเวณท่ีสะดวกในการคมนาคมของนกัศึกษา (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย)    

2.3  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี –    
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั 
 ในตน้ปี 2556 ผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสันทนาการ เร่ิมมีความนิยมลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสนิยมใน
ปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเล็งเห็นว่าธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยก์ าลงัอยูใ่นกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัซ่ึงยงัสามารถ
ขยายการลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้ นบริษัทจึงได้เ ร่ิมต้นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการร็อคเซีย                     
เป็นคอนโดมีเนียม ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 211 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การลงทุนใน
ธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ทนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสนัทนาการ  แต่ในการเปล่ียนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจ
ใหม่ บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงบริษทั ยงัไม่มีประสบการณ์ ความช านาญ ในธุรกิจน้ี 
รวมถึง ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของลูกค้าเป้าหมาย เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มีช่ือเสียงในกลุ่มธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์ 

2. ใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูง เร่ิมตั้งแต่การลงทุนซ้ือท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน การก่อสร้าง และการขาย 
กิจกรรมต่าง ๆ ลว้นตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมากจนกวา่บริษทัจะไดรั้บช าระเงินส่วนใหญ่ของ
มูลค่าขายในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

3. การแข่งขนัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยค์่อนขา้งสูง 
4. การรับรู้รายได ้เน่ืองจากธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยมี์เง่ือนไขของระยะเวลาการลงทุนในระยะแรก

ของการด าเนินธุรกิจท าใหบ้ริษทัยงัไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวซ่ึงจะส่งผลกระทบในดา้น
ความน่าเช่ือถือของนกัลงทุน 

5. ความไม่ต่อเน่ืองของรายได ้ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนค่อนขา้งจะชา้กวา่ธุรกิจเดิมโดยปกติ 
บริษทัจะมีรายไดต้่อเม่ือก่อสร้างสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จไดต้ามก าหนด หากโครงการมีความล่าชา้ 
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ ไดเ้น่ืองจากการรับรู้รายไดจ้ะตอ้งข้ึนอยูก่บัการ
ก่อสร้างท่ีเป็นไปตามก าหนดการ  

  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้มาตราการรองรับความเส่ียง ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 
1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู ้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการโครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผูค้วบคุมโครงการ 
(Project Engineer) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากบริษทัไม่มีบุคลากร
ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายในการ
สรรหาและพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อเขา้มาปฏิบัติงาน และพฒันาโครงการและ
บริการท่ีมีคุณค่า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแท้จริง อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อแบรนด์องค์กร (Corporate 
Brand) และความส าเร็จทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2. ด าเนินการจดัสรรเงินลงทุนในการด าเนินการดงักล่าวไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
รวมทั้งไม่มีนโยบายในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เพ่ือลดปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

3.  มีนโยบายในการพฒันาโครงการท่ีบริษทั มีประสบการณ์ มีความช านาญ และเป็นท่ียอมรับของ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นอนัดบัแรก ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัการศึกษาวิจยัและวิเคราะห์
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี การส ารวจวเิคราะห์โครงการของผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนท่ีเดียวกนั และการประเมินศกัยภาพของท าเลในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถพฒันา
โครงการและบริการ น าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจต่อไป 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างให้งานมีคุณภาพยิ่งข้ึน และแลว้เสร็จทนัตามก าหนด
เพ่ือให้พร้อมส่งมอบและเป็นท่ีพอใจของลูกคา้เจา้ของงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมตน้ทุนให้อยู่ใน
งบประมาณควบคู่กนัไป    รวมทั้งมีการวางแผนเก่ียวกบัโครงการใหม่ๆเพ่ือให้การรับรู้รายไดข้อง
ธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงแก่บริษทั  

 3.2 ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืมระยะส้ัน 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดมี้การอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบับริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั จ านวน 13.7 
ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ และโครงการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ออนไลน์ของบริษทัย่อย  และในปี 2556 
บริษทัไดมี้การอนุมติัวงเงินกูร้ะยะสั้นให้กบับริษทักรีน พลสั แอสเซท จ ากดั( ช่ือเดิม บริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั )จ านวน 35 
ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานโดย บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั มีการเซ็นตส์ัญญากบับริษทัหน่ึงในประเทศ
เกาหลีเพ่ือร่วมกนัจดัการแสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เน่ืองจากสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้น
ท าให้ตอ้งเล่ือนการจดังานตามแผนงานดงักล่าวออกไป ซ่ึงต่อมาไดมี้การยกเลิกการจดังานและบริษทั กรีน พลสั แอสเซท 
จ ากดั ไดย้ื่นฟ้องบริษทัตวัแทนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานให้ เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการจดังานถูกยกเลิก ซ่ึงปัจจุบนั     
ยงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการทางกฎหมาย 
 ในระหว่างปี 2559 บริษัท ฯ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 80 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โอริน               
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด เพ่ือใช้ช าระหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีท าไวก้ับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ปัจจุบัน บริษัท โอริน                
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินใหกู้ย้มืทั้งหมดคืนใหแ้ก่บริษทัเรียบร้อยแลว้ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ) 
 นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ การส่งตวัแทนของบริษทั
เขา้เป็นกรรมการในบริษทัย่อย  เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยอย่างใกลชิ้ด รวมทั้ง
ติดตามการช าระหน้ีและดอกเบ้ียให้แก่ บริษทัตามก าหนด บริษทัจึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูย้ืมของ
บริษทัยอ่ย    

3.4 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
 บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มกัจะถูกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณ์ ์หรือการตีความ หรือขอ้บงัคบัทาง
กฎหมาย บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง 
ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจสูง 
 บริษทัจึงมีการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการจดัตั้งคณะท างานจากหลากหลายหน่วยงาน ท่ีมีความสามารถ
เพ่ือรับผิดชอบ ในการจดัเตรียมขอ้มูลส าคญั ส าหรับลูกคา้และหน่วยงานต่างๆ 

3.5  ความเส่ียงด้านต้นทุนในการพฒันาโครงการ  
ธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพ

และมาตรฐาน หากบริษทัไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอตามแผนพฒันาโครงการท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ก็อาจส่งผล
กระทบต่อแผนการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัได ้ 

อยา่งไรก็ดี  บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ี ดว้ยการระดมทุนดว้ยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  เพราะบริษทัไม่มี
นโยบายในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นการลดปัญหาภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกบับริษทัเป็นบริษทัท่ี  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ท าให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง รวมถึงกลุ่มผูบ้ริหารของ



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 32 
 

บริษทัลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมีประสบการณ์ในธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จึงเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทั จะ
สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการพฒันาโครงการต่างๆ  ใหป้ระสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.6 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานทีม่คุีณภาพ 
ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตอย่างต่อเน่ือง บุคลากร ผูรั้บเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัจา้งบุคลากร 
ผูรั้บเหมาและแรงงานดงักล่าวไดใ้นบางช่วงเวลา  จึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
ไดต้ามคุณภาพ ระยะเวลา และตน้ทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุน้ีเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไดใ้นบาง
ช่วงเวลา  

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการสรรหา และพฒันาบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญ รวมตลอดถึงสรรหาผูรั้บเหมาและแรงงาน ผูอ้อกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกร ผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความ
ช านาญท่ีจะสามารถด าเนินงานพฒันาโครงการต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพท่ีดี ไดม้าตรฐาน แลว้เสร็จทนัเวลา และอยูใ่นระดบัราคาท่ี
แข่งขนัในทอ้งตลาดได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมีผูจ้ดัการโครงการ วิศวกรโครงการ และหัวหนา้ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เขา้ไป
ตรวจและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพ่ือใหแ้น่ใจถึงคุณภาพงานของผูรั้บเหมาและแรงงานแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บเหมาและแรงงานดว้ยการคดัเลือกผูรั้บเหมาและแรงงานท่ีมีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบั
บริษทัมาอยา่งยาวนาน  ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมาและแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ท้ิงงาน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบ
จากความเส่ียงดงักล่าว 

3.7 ความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ธุรกิจด้านพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัและเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งโครงการ

ก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตวัและเติบโตข้ึนเช่นเดียวกนั  จึงเป็นเหตุผลท าให้ราคาวสัดุก่อสร้างหลาย
รายการมีการปรับราคาสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นการประมาณการตน้ทุนและ
การก าหนดราคา  เพราะธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัของการพฒันาโครงการ คือ วสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้าง  ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัในอนาคตได ้   

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีดว้ยการ จดัซ้ือจดัจา้งและสรรหาวสัดุท่ีมีคุณภาพ จากแหล่งผูผ้ลิต
โดยตรง และได้น าระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เขา้มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ        
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนท่ีใชใ้นการก่อสร้างได ้แต่ยงัคงคุณภาพและมาตรฐาน และบริษทัจะมีการ
ก าหนดมูลค่างานตามสัญญาไวเ้ป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวสัดุ รูปแบบ ปริมาณ ขนาด และลกัษณะ
ของผลงานไวอ้ยา่งชดัเจน (BOQ) ท าใหส้ามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างลงได ้

3.8 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษทัอสังหาริมทรัพย ์มกัจะถูกผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎกระทรวงท่ี

เก่ียวขอ้ง บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นโครงการถูกระงบั ถูกสั่งให้ร้ือถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง         
ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริษทัจึงถือวา่ความเส่ียงดา้นฯลฯ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เขม้งวดข้ึน ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดท้ าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือต่อนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้ด าเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 
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3.9 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเผื่อการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีอนัเกิดมาจากท่ีลูกหน้ีไม่สามารถใน

การช าระหน้ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ีและดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร 

ทางบริษทัจะมีการจดัท าสญัญาท่ีรัดกมุ ในกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีทางการคา้ ในกรณีลูกหน้ีผิดนดัตามสญัญา ทางบริษทั
ก็จะเร่งด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายท่ีจะตามมา 

3.10 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหน้โยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นาเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

3.11 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเจา้หน้ี

สัญญาเช่าการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า 

3.12 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงักล่าว 

3.13 ความเส่ียงจากการน าเงนิไปลงทุน 
บริษทัไดน้ าเงินสดไปลงทุนกบัโครงการในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์โดยการวางมดัจ าเพ่ือเขา้ไปศึกษาในธุรกิจ ซ่ึงการ

วางเงินมดัจ าจ านวนสูงๆ จะท าให้บริษทัเกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินคืน เม่ือโครงการท่ีศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีตอ้งการ 
และอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในส่วนขอ้พิพาททางกฎหมาย  

บริษทัจะจดัการความเส่ียงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
กบับริษทัฯ  

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ส าหรับธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า (ธุรกจิพลงังาน) 

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นอยู่กบัสองส่วนหลกั คือ ประสิทธิภาพของ
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตไฟฟ้า  

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าว บริษทัฯ จะเลือกแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากบริษทัผูผ้ลิตชั้นน าท่ี
มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับทัว่โลก พร้อมทั้ งไดเ้ตรียมจา้งทีมวิศวกรรม เพ่ือเป็นการควบคุมการผลิตและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าอยา่งย ัง่ยนื 
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ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้ 

1. ความเส่ียงจากความเข้มของแสงอาทติย์ทีน้่อยกว่าทีค่าดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชแ้สงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเขม้

ของแสงท่ีลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลง ท าให้โครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากว่าท่ี

ประมาณการไว ้

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งค านวณความเขม้ของแสงโดยเฉล่ียและน าค่าท่ีไดป้ระมาณ

การมาเปรียบเทียบกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

2. ความเส่ียงเน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลล์เส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแผงโซล่าร์เซลลเ์ป็นอุปกรณ์หลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผง

เซลลท่ี์เส่ือมสภาพจะส่งผลกระทบใหค้วามสามารถในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้าลดลง 

แมใ้นความเขม้แสงเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จะเน้นให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นค่อยตรวจสอบทุก 6 เดือน 

หรือ 1 ปี อีกทั้ งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานท่ีผลิตและจ าหน่าย เม่ือเกิดปัญญาทาง

โครงการผูผ้ลิตจะรับผิดชอบตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั (อาจมีค่าใชจ่้ายในบางกรณี) 

การจดัการความเส่ียงในการลงทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้าง
ของทุนท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้
เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 3/2560  อนุมติัให้บริษทัฯ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง     
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร น านโยบายบริหารความเส่ียงดังกล่าวไปด าเนินการตามขั้นตอนอนัจะน าไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเส่ียง โดยใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
เป็นตน้ไป  

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ทางบริษทัฯ จึงไดเ้สนอการอบรมตามหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Inhouse) เพ่ือมุ่งส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหาร
และพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์รให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (Value Creation)  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1. สินทรัพย์ถาวรหลกั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ท่ีดินท่ีใช้พฒันาเพื่อเป็น

อสังหาริมทรัพยร์อจ าหน่าย อาคารส านักงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านักงาน  มีมูลค่าสุทธิรวมตามบญัชีจ านวน 
403.16 ลา้นบาท 

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท) 

 
ภาระค า้ประกนั 

2558 2559 2560  
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เจา้ของ - - - - 
- อาคารส านกังานแห่งใหม่ ท าสญัญาเช่า

ระยะ 3 ปี  
2.35 - - - 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 เจา้ของ 128.00 143.75 140.07 - 
- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 2 เจา้ของ 39.43 38.41 38.26 - 
- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 3 เจา้ของ - 174.47 142.46  
- ท่ีดิน4 

- ส่ิงปลูกสร้าง5 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

- 
- 

- 
- 

2.00 
16.71 

 

- เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์6 เจา้ของ - - 53.93  
- อุปกรณ์ส านกังาน 
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ยานพาหนะ 
- สินทรัพยเ์พื่อบริการ7 

เจา้ของ 
 

เช่าซ้ือ 5 ปี 
เจา้ของ 

3.28 
0.39 
8.55 

- 

3.00 
0.18 
1.94 

- 

2.34 
0.02 
1.41 
5.96 

-  
- 
-                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 รวม 182.00 361.75 403.16  
 
หมายเหตุ : 1    ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 77504  77505  77506  และ 77508  รวมพ้ืนท่ี 4-1-18 ไร่ บริษทั

ไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว  และพฒันาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ช่ือ “โครงการ 
ร็อคเซีย คอนโด”  

2 ในปี 2558 บริษทัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โฉนดเลขท่ี 136629,136630,136631และ 136632 เพ่ือใช้
เป็นส านักงานของบริษัท มูลค่า 40 ล้านบาท รวมพ้ืนท่ี 80 ตารางวา สถานท่ีตั้ งเลขท่ี 405 ซ.13                    
ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

3 ในปี 2559 บริษทัซ้ือหุน้ในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 100% ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6930 และ 17321 มูลค่า 104.50 ลา้นบาท ซ่ึงพฒันาเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อ 
โครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2  

4,5 ในปี 2560 บริษทัซ้ือท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 34250 รวมพ้ืนท่ี 4,134 ตารางวา ในจงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นสถาน
ท่ีตั้งของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของ บจ.เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ในปัจจุบนั และซ้ืออาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว ตั้งอยูใ่นอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
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6 .ในปี 2560 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนใน บจ.เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ซ่ึงประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัมีทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า 
40.65 ลา้นบาท 

7 ในปี 2560 บริษทัไดมี้นโยบายให้เช่าห้องชุดในโครงการ ร็อคเซีย คอนโด จ.มหาสารคาม จ านวน 2 
อาคาร จึงไดโ้อนเคร่ืองใชแ้ละเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารมาเป็นสินทรัพยเ์พื่อบริการ 

4.2. สัญญาซ้ือตราสินค้า (Trademark Agreement )  

 บริษทัท าสญัญาซ้ือตราสินคา้กบั MMC ตามสญัญาซ้ือตราสินคา้ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2548 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี  

 
คู่สญัญา : Medalist Marketing Corporation (“MMC”) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : MMC เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 26.25 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 240 ลา้นบาท 
ระยะเวลาของสญัญา : มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2548 ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด

ของสญัญา 
เคร่ืองหมายการคา้ :  

 
 
 
 
รวมถึงช่ือตราสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่น
อิเลค็ทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
สิทธิท่ีไดรั้บ : มีสิทธิในการใชแ้ละจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ขา้งตน้แต่เพียงผู ้

เดียวส าหรับเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
จ าหน่ายในพ้ืนท่ี Territory  ซ่ึงหมายถึงทุกประเทศทั่วโลก ยกเวน้ 
ประเทศต่างๆในทวปีอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย ซ่ึงยงัคงเป็นตลาดของ MMC 

 : ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้MMC เป็นผูพ้ฒันา และ
ทดสอบการอพัเกรดโปรแกรมของเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ 
และจะน าส่งโปรแกรมทั้งหมดใหก้บับริษทั ทั้งท่ีเป็นโปรแกรมท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั โปรแกรมอพัเกรด และโปรแกรมท่ีจะพฒันาข้ึนในอนาคต 
เพ่ือใช้ประกอบในเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวในการจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ได้
โดยตรงในพ้ืนท่ี Territory  
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ทั้ งน้ี หากบริษัทแยกจ าหน่ายเฉพาะโปรแกรมท่ีอัพเกรด บริษัทมี
ขอ้ตกลงกบั MMC ในการแบ่งผลประโยชน์จากการจ าหน่ายคนละ
คร่ึง 

ค่าซ้ือสิทธิในการใชต้รา
สินคา้ 

 จ านวน USD 3,000,000 โดยแบ่งช าระดงัน้ี 
- งวดแรก จ านวน USD 1,500,000 ช าระในวนัท่ีเซ็นสัญญาฉบบั

น้ี และสัญญา  สนับส นุนการด า เ นิน ธุ ร กิ จ  (Supporting 
Agreement) 

- ส่วนท่ีเหลือ ช าระเป็นรายเดือนๆ ละ USD 150,000 โดยก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนจ านวน 10 เดือน งวดแรกช าระภายใน 10 วนั 
นบัจากวนัท่ีเซ็นสญัญาฉบบัน้ี 

การยกเลิกสญัญา : หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงผิดเง่ือนไขตามสัญญาฉบับน้ีอย่างร้ายแรง 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์
อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงแกไ้ขสาเหตุของการผิดสัญญา ซ่ึงหาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถแกไ้ขสาเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนั
นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ดงักล่าว ให้ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีเป็นอนั
ส้ินสุดลง 
ภายหลงัจากการยกเลิกสัญญาฉบบัน้ี บริษทัยงัคงมีสิทธิใชต้ราสินคา้ 
“Medalist” ในพ้ืนท่ี Territory ต่อไป เน่ืองจากการซ้ือสิทธิในการใช้
ตราสินคา้ดงักล่าวเป็นการซ้ือขาด นอกจากน้ี MMC มีภาระตอ้งส่ง
มอบ Source Code โปรแกรมทั้ งหมดให้กับบริษทัฯ ณ วนัท่ียกเลิก
สญัญาดว้ย 

เง่ือนไขอ่ืน : คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักนั โดยท่ี 
  MMC นายยูจีน ลี เป๊ปเปิร์ด บริษทั K.K. Medalist USA-Asia 

และบริษทั เมดดาลิสท์ เอเชีย จ ากัด  ตอ้งไม่ประกอบกิจการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ ท่ีใช้
เหรียญ ธนบัตร หรือการ์ด ในพ้ีนท่ี Territory รวมถึงต้องไม่
ประกอบ กิจการใดๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ เ ค ร่ือ ง เ ล่น
อิเลคทรอนิคส์ประเภทอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีทัว่โลก 

 บริษทัตอ้งไม่ประกอบกิจการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจเคร่ือง
เล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ ท่ีใชเ้หรียญ ธนบตัรหรือการ์ด ในพ้ืนท่ี 
Non-Territory 

คู่สัญญาฝ่ายใดๆ ตกลงท่ีจะไม่ชกัชวนและหรือว่าจา้งกรรมการและ
หรือพนกังานของคู่สัญญาอีกฝ่ายมาเป็นกรรมการและหรือพนักงาน
ของตนเอง 

ในปี 2556  บริษทัมีการเปล่ียนแปลงประเภทการประกอบธุรกิจจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเล่นสันทนาการ เป็น      
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ฝ่ายบริหารเห็นวา่กิจการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากตราสัญลกัษณ์ดงักล่าวจึงมีมติให้ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งจ านวน เป็นจ านวน 19.63 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจ าหน่ายโรงงานและยกเลิกกระบวนการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่
เคร่ืองหมายการคา้ จึงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัในอนาคต  

4.3. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนใน
บริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนด
วธีิการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนใน
บริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ในบริษทัร่วมนั้นๆ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 บริษทัไดร่้วมลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั จ านวน 
1.2 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 116.66 บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั อยา่งไรก็ตาม จากกรณีขอ้พิพาทของบริษทั สมุย เพนนินซูลา จ ากดั กบัคุณสุธาสินี 
เสตะพนัธุ ในเร่ืองเงินกูส่้งผลให ้บริษทัมีมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวนัท่ี 
9 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขายหุ้นท่ีร่วมลงทุนกับคุณสุธาสินี เสตะพันธุ              
ในบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ออกโดยจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่
ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย และมอบหมายให ้นายกมล เอ้ียวศิวกิลู ประธานกรรมการ เป็นผูพิ้จารณา
เจรจา หลกัเกณ์์ และเง่ือนไขการขายหุ้นทั้งหมด โดยตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ   
คณะกรรมกรบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั และเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการด าเนินการต่อไป 
ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนดงักล่าวไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ือรอการ
ขาย ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีโอนในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืน ของบริษทัภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดี
กล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมด
คงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
140 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ 
วิชั่น จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จัดท า ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์ และโฮมเพจ               
รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สายโทรศพัท์ เกม
ออนไลน์ โดยลงทุนในหุ้นสามัญจ านวน 1,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุน 
17,800,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้งทุนในบริษทั ออร่า 
ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้น
บาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้งทุนในบริษทั บูสท ์
พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 
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ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอก
สถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
ในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการช าระหุ้นสามญัเพ่ิม จ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั บูสท ์พลสั จ ากดัรวม 30 ลา้นบาท 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันทใ์หล้งทุน ในบริษทั กริฟ
ฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 0.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 0.5 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิง เสียง ขอ้ความ 
ภาพเคล่ือนไหว ผ่านระบบส่ือสารทุกประเภท และในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการช าระหุน้
สามญัเพ่ิม จ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12  ลา้นบาทมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษทั  กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดัรวม 12 ลา้นบาท  ในช่วงเดือน มีนาคม ปี 2556 ฝ่ายบริหารมีมติเสนอ
ใหจ้ าหน่ายหุน้ทั้งหมดในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั จ านวน 0.2 ลา้นหุน้ ในการประชุมกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 3/2556 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนัค่อนขา้งสูงท าให้
บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้การด าเนินกิจการตลอดระยะท่ีผา่นมาและมีแนวโนม้ขาดทุนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
จึงเห็นควรใหจ้ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมด 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัเขา้ท ารายการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ทั้งหมด  
โดยไดรั้บโอนหุน้สามญัจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 10 
ลา้นบาท  และช าระเงินค่าซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผูข้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ดงักล่าว จึงส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าว มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 บริษทั  เมดดาลิสท์ วิชัน่ส์ จ ากดั ไดมี้มติคณะกรรมการบริษทัให้เลิกกิจการ
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดเลิกกิจการในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 ณ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดัท างบช าระบญัชีและประชุมผูถื้อหุ้นคร้ัง
สุดทา้ยเพื่อรับรองการช าระบญัชีและเลิกกิจการ ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้สถานะเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัอีกต่อไป 

4.4 รายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท  

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ 1 มกราคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการที่ 1     ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (“กิจการ หรือ โอริน”) จ านวน 
150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการรวม
มูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท จากผูถื้อหุ้นเดิมของกิจการคือ นายสรวฒิุ มานะสมจิตร ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์โดยมีรายละเอียดการ
เขา้ท ารายการดงัน้ี 

หลกัทรัพย์  :   หุน้สามญัของโอริน จ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท คิดเป็นหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  

ราคาซ้ือ      :    160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซ้ือขายต่อหุน้ในอตัรา 1,066.67 บาทต่อหุน้) 

 

 



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 40 
 

หมายเหตุทีม่าของราคาซ้ือ 
ณ ส้ินปี 2557 หุ้นของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีในอตัรา 843.81 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัไดด้ าเนินการว่าจา้งบริษทั       
ดี ไอ เอ (ผูต้รวจสอบบญัชี) เพ่ือเขา้ตรวจสอบสถานะกิจการทางดา้นบญัชีของโอริน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 หุน้ของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีเป็นจ านวนเท่ากบั 931.77  บาทต่อหุน้อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัจะ
ตกลงซ้ือขายหุ้นของโอรินในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีก็ตาม แต่เม่ือคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณารายงานการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ ขอ้มูลผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (ROI) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ประกอบกนัแลว้ เห็นวา่โครงการ Origins  บางมด-พระราม 2  ของโอรินเป็น
โครงการท่ีพฒันาใกลแ้ลว้เสร็จและมียอดจองซ้ือห้องชุดในระดบัท่ีน่าพอใจ  จึงถือเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผล
ก าไรตอบแทนใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน 

ความคืบหน้าของโครงการ 
1. ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2558 โดย DIA อยู่ทีร้่อยละ 80 
2. ตามรายงานของวิศวกรผูค้วบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซ่ึงรับรองความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90  พร้อมทั้งรับรองวา่ 
โครงการจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิทธ์ิ (อ.ช.2) และพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2559 

เง่ือนไขการช าระ       
1) บริษทัตอ้งช าระเงินมดัจ าเพ่ือปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายหุน้ในวนัท่ีลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้    ในอตัราร้อยละ 60 ของ
ราคาซ้ือขาย หรือคดิเป็นเงนิทั้งส้ินจ านวน 117,000,000 บาท ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าในการเข้าท ารายการจากเดมิ 
195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท ส่งผลให้มูลค่าดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 73.13 (ซ่ึงบริษัทได้ช าระเงินมดัจ าในงวดท่ี 
1 แล้ว เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558)  

2) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดท่ีสอง ในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซ้ือขาย หรือคิดเป็นเงิน จ านวน 21,500,000 บาท ในวนัท่ีท่ี  
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีจะจดัข้ึนใน วนัท่ี 14 มกราคม 
2559 หรือวนัอ่ืนใดท่ีจะพึงเล่ือนออกไป) ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนโดยการซ้ือหุน้สามญัของโอริน ไดต้ามเง่ือนไข 
ของหลกัเกณ์แ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดสุดทา้ยในวนัท่ีการซ้ือขายท่ีจะขายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ เป็นเงินทั้งส้ิน 21,500,000 บาท 

หมายเหตุ อ้างอิงจากสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับท่ี 1)            
ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

เง่ือนไขการช าระ (ใหม่) 
1. แกไ้ขก าหนดการช าระเงินค่าหุน้งวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 ดงัน้ี  

(1) การช าระเงินงวดท่ี 2 จ านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นหา้แสน) บาท จากเดิมซ่ึง ACD ตกลงจะช าระเม่ือท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Orin ได ้แกไ้ขเป็นการช าระเงินงวดท่ี 2 จะช าระเม่ือ Orin ด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แลว้เสร็จสมบูรณ์ และตวัแทนตรวจรับมอบงานของบริษทัไดเ้ขา้
ตรวจสอบงานทั้งหมดและไดรั้บมอบงานท่ีไดแ้กไ้ขความช ารุดบกพร่องต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้
เสร็จภายในช่วงประมาณเดือนมีนาคม  

(2) การช าระเงินงวดท่ี 3 จ านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นห้าแสน) บาท จะช าระในวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์
ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นงวดท่ี 2 แลว้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากความผิดหรือความล่าชา้
ของผูจ้ะขาย บริษทัสามารถหกัออกจากเงินงวดท่ี 2 และ/หรืองวดท่ี 3 ดงักล่าวได ้
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2. ผูจ้ะขายจะด าเนินการให้มีการโอนเงินรายไดข้อง Orin ซ่ึงไดแ้ก่ เงินท่ีไดรั้บจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ 
คอนโดมิเนียม Origins บางมด (ภายหลงัจากหักช าระหน้ีเงินกูธ้นาคารแลว้) เขา้บญัชีธนาคารท่ีผูจ้ะขายและตวัแทนของ
บริษทัเป็นผูมี้อ  านาจสั่งจ่ายเงินดงักล่าวร่วมกนั และจดัส่งรายงานสรุปยอดรายได ้(cash monitoring report) ให้แก่บริษทั
ทราบโดยสม ่าเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบญัชีดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการใดๆ เวน้แต่จะเป็นไปตามธุรกิจปกติของ 
Orin และไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 
3. ผูจ้ะขายจะด าเนินการให้มีการจ าน าหุ้นของ Orin ไวก้ับบริษทัเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวน 19,500 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
สดัส่วนของเงินมดัจ าท่ีไดช้ าระไปแลว้เปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขายหุน้ท่ีไดมี้การปรับลดลง  

*หมายเหต ุ อ้างอิงจากสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับท่ี 
2) ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2559 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

1. บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จ ากดั มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท  

2. บริษทั นวมินทร์แอพไพรซลั แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัท  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทั เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของโอริน ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์มีศกัยภาพในการสร้างก าไรไดเ้ป็นจ านวนมาก รวมทั้งจะเป็นการขยายช่องทาง และแหล่ง
รายไดเ้พ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่บริษทั  และสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ 

แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือต้องได้รับการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
รายการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น 
การเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศรายการไดม้า

หรือจ าหน่ายไป 
(2) ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ            

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียของบริษทั (ถา้มี) 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทยีบ 

เม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่่านมา กล่าวคือ  

1. รายการได้มาซ่ึงทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง (เม่ือวนัที ่4 สิงหาคม 2558) ในมูลค่ารวม  42  ล้านบาท ซ่ึงมขีนาดรายการ 
    คดิเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

2. รายการได้มาซ่ึงที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (โครงการออริจินส์ บางมด พระราม 2 ) ในมูลค่ารวม 160 ล้านบาท ซ่ึงมี           
    ขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 56.55 โดยท าให้ทั้งสองรายการมขีนาดรายการรวมกนัคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.39 ของ 
    สินทรัพย์รวมของบริษัท 
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*หมายเหต ุ เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมขีนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 56.55  ของสินทรัพย์  
รวมของบริษัท โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2558 

สรุปความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

จากการพจิารณา ข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า  

 การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว จะท าให้บริษทัมีรายได้
และผลตอบแทน จากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทาง และแหล่งรายได้
เพ่ิมเติมให้กบับริษทั กอปรกบัยงัเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษทัท่ีเกิดจากการระดมทุน  จากการขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุน แก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO)  
 หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเขา้ท ารายการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดจ้ดัท าประมาณการทาง
การเงินของ ORIN เก่ียวกบัสมมุติฐานถึงความสามารถในการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ส าหรับหอ้งท่ียงัคงคา้งอยู ่ โดยมีมูลค่า
กิจการท่ีเหมาะสมระหว่าง 168.38–192.10 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าท่ีเข้าท ารายการท่ี 160.00 ล้านบาท อยู่เท่ากับ                
8.38 – 32.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าท่ีเขา้ท ารายการ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษทั เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆแลว้ ตามท่ีกล่าวรวมถึงผลดีเปรียบเทียบกบัผลเสีย ระหวา่งการเขา้ท ารายการ กบัการ
ไม่เขา้ท ารายการ จะท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์มากกว่า  ดงันั้น  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควร
พจิารณาอนุมตั ิให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว  

ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 
1. ผลประกอบการของ ORIN ไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัคาดการณ์ 
2. การก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามก าหนด รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการเอกสารทางราชการล่าชา้กว่าท่ีคาดการณ์    

ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่    ผูจ้องซ้ือไดต้ามก าหนด 
3. การท่ี ORIN ไม่ไดเ้รียกเก็บเงินประกนัผลงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมา 
4. ผูจ้ะขายหุน้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสญัญา 
5. คาวมผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

แนวทางการป้องกนัความเส่ียงของบริษัท 

1. บริษทัท าสัญญาครอบคลุมในเร่ืองของค่าใชจ่้ายไวแ้ลว้ ในเร่ืองของการก่อสร้างไม่เกิน 553 ลา้นบาท หากเกินกวา่
น้ีผูข้ายตอ้งรับผิดชอบ 

2. การด าเนินขั้นตอนทางราชการเรียบร้อยพร้อมโอนไดแ้ลว้ การก่อสร้างอาจล่าชา้บา้งแต่เป็นงานเก็บขอ้บกพร่อง
และความสะอาด เร่ืองโอนใหลู้กคา้สามารถโอนไดท้นัที 

3. และ 4. ผูข้าย (ผูถื้อหุน้เดิม) ลงนามรับประกนัเตม็วงเงินตามสญัญาซ้ือขายหุน้ รวมทั้งยงัคงผกูพนัตนค ้าประกนัหน้ี
ท่ี ORIN มีต่อสถาบนัการเงินอยู ่

4. บริษทัคาดการณ์วา่จะสามารถโอนให้ลูกคา้และปิดการขายไดภ้ายในเดือนมิถุนายน จึงมีความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น ไม่เกิน 4 เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าท ารายการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเป็นโอกาสอนัดีในการท่ีบริษทัจะขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัมี
นโยบายท่ีจะมุ่งสู่การเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นน า การซ้ือหุ้นของโอรินจะท าให้บริษทัสามารถรับรู้รายได ้และ
ก าไรในเวลาอนัรวดเร็ว  
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โดยทางบริษทัจะเขา้ไปด าเนินงานดา้นการบริหารการเงิน และการตลาดในกิจการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเช่ือมัน่ว่า หาก
ผลประกอบการของกิจการที่ได้มานี้ มีแนวโน้มที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ย่อมจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมผลประกอบการของ
บริษัทให้ดยีิง่ขึน้ 
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บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีคดีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบ
ดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด
และไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีบริษทัไม่มีคดีท่ี มิได้เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดย
ปกติของบริษทัอนัเป็นสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1. คดีหมายเลขด าท่ี ส.991/2559 (ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั) ระหวา่งบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โจทก์ กบั 
นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ จ าเลย ข้อหาหรือฐานผิดสัญญา คือ เรียกเงินประกนัการศึกษาโครงการ มูลค่าความเสียหาย
โดยประมาณ 45,000,000 บาท (ส่ีสิบหา้ลา้นบาท)  
 โดยเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด 
ตล่ิงชนั เพ่ือให้ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ (จ าเลย) คืนเงินประกนัการศึกษาโครงการแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่
บริษทัฯ  ทั้งน้ีเพราะบริษทัฯ ไดว้างเงินให้ไวแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร จ านวน 35,000,000 บาท ไวเ้พ่ือเป็นประกนั ต่อมาหลงัจาก
บริษทัฯไดศึ้กษาโครงการแลว้พบวา่ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนจึงไดบ้อกเลิกสัญญาและขอให้ นางสาวช่ืนจิตรฯ คืนเงินประกนั
ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ แต่ นางสาวช่ืนจิตรฯ ไม่คืนเงิน บริษทัฯ จึงไดฟ้้องเป็นคดีต่อศาล เพ่ือขอคืนเงินประกนัดงักล่าวพร้อม
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั ไดมี้ค าพิพากษาแลว้ โดยพิพากษาใหย้กฟ้องของโจทก ์(บริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) เน่ืองจากศาลพิจารณาวา่ โจทกไ์ม่มีเหตุเลิกสญัญา จึงไม่มีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาล 
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 โจทก์ (บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน)) ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ชั้นตน้แลว้  
 สถานะคดี ณ ปัจุบนั  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ 

 2. คดีหมายเลขด าท่ี พ1585/2559 ศาลจงัหวดันนทบุรี  ระหวา่ง นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท์ โจทก์ กบั บริษทั กรีน 
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จ าเลย ขอ้หาหรือฐานความผิด คือ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ มูลค่าความเสียหาย จ านวน 
50,000,000 บาท  

 โดยนางสาวช่ืนจิตร ชัชอานนท์ ได้ยื่นฟ้องบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นคดีหมายเลขด าท่ี  
พ 1585/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) โดยเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน  50,000,000 บาท ฐานผิด
สญัญา ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ยกเลิกการซ้ือโครงการดงักล่าวเน่ืองจากผลการประเมินความคุม้ค่า
ของการลงทุนท่ี บริษทัฯ แจง้นั้นไม่สุจริต ไม่สามารถใชเ้ป็นเหตุในการยกเลิกสญัญาและเรียกคืนเงินประกนัจ านวน 35 ลา้น
บาทได ้แต่ บริษทัฯ ตอ้งช าระค่าเสียโอกาสใหแ้ก่ นางสาวช่ืนจิตร ชชัอานนท ์เป็นมูลค่า 50 ลา้นบาท 
 สถานะคดี ณ ปัจจุบัน ศาลจ าหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือรอผลการพิจารณาของคดีหมายเลขด าท่ี ส.991/2559  
(ศาลจงัหวดัตล่ิงชนั) 

 3. คดีหมายเลขด าท่ี พ 1933/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) ระหวา่ง บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) โจทก์ 
กบั บริษทั วี.พี.เค เรียลเอสเตรท จ ากดั จ าเลย ขอ้หาหรือฐานความผิด คือ ผิดสัญญาโอนสิทธิเงินมดัจ าท่ีดิน โดยมีทุนทรัพย์
หรือมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 50,341,249 บาท (หา้สิบลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบเกา้บาทถว้น) 
 คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดี
ดงักล่าวขา้งตน้ ต่อศาลจงัหวดันนทบุรี  เพ่ือเรียกร้องให้ บริษทั วี.พี.เค เรียลเอสเตรท จ ากดั จ าเลย ช าระเงินค่ามดัจ าท่ีดิน
จ านวน 46,000,000 บาท  (ส่ีสิบหกลา้นบาท) พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผิดสญัญา (ผิดสญัญาครบก าหนด 
6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2558) ถึงวนัฟ้องเป็นเงินจ านวน 4,341,249 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 50,341,249 บาท 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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 ศาลไดท้ าการสืบพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยแลว้เสร็จ  

 สถานะคดี ณ ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ก าหนดนดัฟังค าพิพากษา ในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2561 เวลา 9.00 น. 

 4. คดีหมายเลขด าท่ี พ 2137/2559 (ศาลจงัหวดันนทบุรี) ระหวา่ง นายสรวฒิุ มานะสมจิตร โจทก์ กบั บริษทั กรีน    
รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) จ าเลย ขอ้หาหรือฐานความผิด คือ ผิดสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่ช าระเงินค่าหุ้นครบตามสัญญา โดยมีทุนทรัพยห์รือมูลค่าความเสียหายจ านวน 5,007,191 บาท        
(หา้ลา้นเจ็ดพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเอด็บาทถว้น) ยงัไม่รวมดอกเบ้ีย 
 คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 นายสรวุฒิ มานะสมจิตร โจทก์ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลจงัหวดันนทบุรี
เรียกร้องให้บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จ าเลย ช าระเงินค่าซ้ือขายหุ้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 5,000,000 บาท          
ซ่ึงบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) หกัไวพ้ร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีขอตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 
2559 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) ไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้โจทกต์่อ
ศาลจงัหวดันนทบุรี โดยอา้งเหตุวา่เงินดงักล่าวเป็นเงินประกนัซ่ึง นายสรวฒิุ  มานะสมจิตร โจทก ์ใหบ้ริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ า กั ด  ( มห าชน )  จ า เ ล ย  หั ก ไ ว้ เ พ่ื อ เ ป็ น เ งิ นป ระกัน ก า ร ซ่ อมแซมคว ามช า รุ ดบกพ ร่ อ งข อง โคร งก าร  
ออริจินส์ บางมด พระราม 2 และภายหลงัจากท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้บริหารงานพบวา่มีรายการเงิน
ประกนัผลงานมูลค่าโดยประมาณ 41 ลา้นบาทท่ีบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ตอ้งหกัจากผูรั้บเหมาตามสญัญาในขณะท่ี 
นายสรวฒิุ มานะสมจิตร โจทก์ เป็นผูบ้ริหารงาน ไม่ไดถู้กหักไวต้ามสัญญา และอาคารมีความช ารุดบกพร่อง บริษทั กรีน      
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จ าเลยจึงไดฟ้้องแยง้ต่อศาลจงัหวดันนทบุรีเพ่ือให้ นายสรวุฒิ มานะสมจิตร ช าระเงินจ านวน
ทั้งส้ิน 44,040,285 บาท (มูลค่าเงินประกนัผลงานรวมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ีฟ้องแยง้) 
พร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้เป็นตน้ไปจนกวา่โจทกจ์ะช าระเงินใหแ้ก่จ าเลยทั้งหมด 
 ศาลจงัหวดันนทบุรีไดพ้ิจารณาและมีค าพิพากษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 โดยพิพากษาให้บริษทั กรีน    
รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ช าระเงินจ านวน 5,007,191 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 5,000,000 
บาท นบัแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 22 ตุลาคม 2559) เป็นตน้ไปจนกวา่งช าระเสร็จ ใหแ้ก่ นายสราวฒิุ (โจทก)์ และใหจ้ าเลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 50,000 บาท  ใหย้กฟ้องแยง้จ าเลย 
 สถานะคดี ณ ปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการด าเนินการอุทธรณ์ของทนายความผูรั้บผิดชอบ 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท  :  ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียน

ช่ือเป็น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  :  405  ถ.บอนดส์ตรีท  ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107548000587 

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

โทรศัพท์  :  0-2504-5234-41 

โทรสาร  :  0-2504-5243 , 0-2504-5245 

ทุนจดทะเบียน : 1,149,760,250 บาท 

ทุนช าระแล้ว :    715,020,835  บาท 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

      นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 TSD Call center: 02-009-9000 
 โทรสาร : 02-009-9991  
 Website: http://www.tsd.co.th 
 E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

        ผู้สอบบัญชี 
 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 316/32 สุขมุวทิ 22 ซ.สายน ้ าทิพย ์ ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย  กรุงเทพ  10110 
 โทรศพัท ์: 02-259-5300 
 โทรสาร : 02-259-8956 
 Website: http://www.diaaudit.com/index.php 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1   จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2556 และเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 ซ่ึงมีมติใหไ้ดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) ดงัน้ี 

  1.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2  (GREEN-W2) จ านวน 

175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท  เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556   

  2.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (GREEN-W3) ให้แก่นกั

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) จ านวน 250,000,000 หน่วย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556  

  3.ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน 
199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท  เม่ือวนัท่ี  19 มิถุนายน 2558 

  โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและ
พฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายขุอง ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ นั้น 

  บริษทัฯ ก าหนดการใชสิ้ทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 คร้ังสุดทา้ย  ในระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2559 

และก าหนดการใชสิ้ทธิของ GREEN-W4 รอบท่ี 2 ในระหวา่งวนัท่ี 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ท่ีผา่นมาปรากฏวา่มีผูข้อใชสิ้ทธิโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. GREEN-W2 (คร้ังสุดท้ำย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 - 30 พฤษภาคม 2559  มีผูถื้อหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

100,542,552 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ จากเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท เปล่ียนแปลงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

(โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง)  คิดเป็นจ านวนเงิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อย

ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถว้น) บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวมาในขอ้ 

1. ขา้งตน้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 129,524,777  บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
ถว้น) มิถุนายน 2559 

 2. GREEN-W3 (คร้ังสุดท้ำย) 

  เม่ือวนัท่ี 16 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
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 3. GREEN-W4 (รอบที ่2) 

   เม่ือวนัท่ี 23 – 30  พฤษภาคม 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  4. GREEN-W4  (รอบที ่3) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  ในการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  และ GREEN-W4    ในคร้ังน้ี 

จ านวน 129,524,777 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)  ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระ
แลว้คร้ังน้ีรวมจ านวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบหา้ลา้นสองหม่ืนแปดร้อยสามสิบหา้บาทถว้น) 

 5. GREEN-W4 (รอบที ่4) 

   เม่ือวนัท่ี 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 6. GREEN-W4 (รอบที ่5) 

   เม่ือวนัท่ี 21 – 29  พฤศจิกายน  2560 ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

หมำยเหตุ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ GREEN-W2, GREEN-W3  ส้ินสภาพใบส าคญัแสดงสิทธ์ิตั้งแต่
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 (แต่บริษทัฯ ยงัไม่ได้ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือด าเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าว)             
และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W4 จะใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย(รอบท่ี6) ในวนัท่ี               
18 มิถุนายน 2561 โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยโดยบริษทัจะแจง้ขา่วใหมี้การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และใบแสดงสิทธิของหุ้นสามญั GREEN–W4 จะพน้จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 

7.2   ผู้ถือหุ้น 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,149,760,250 
บาท (หุ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนช าระแล้วทั้ งส้ิน 715,020,835 บาท (หุ้นสามญั 
715,020,835 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  ณ รายช่ือผูถื้อหุน้สุดสูง 10 รายแรก วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 มีดงัน้ี 

ล ำดบัที ่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายไต ้ ชองอี 144,329,685 20.185 
2 นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 87,000,000 12.167 
3 นายพิจิตต ์   วริิยะเมตตากลุ 36,580,000 5.116 
4 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 30,612,600 4.281 
5 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 15,887,862  2.222 
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7.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีถื่อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป และบุคคลอ้ำงองิอ่ืน 

7.2.1.1  นิตบุิคคลทีถื่อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 - ไม่มี 

7.2.1.2  นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 

-  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

 กรุงเทพมหานคร 10400 

 TSD Call center: 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991  

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

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

7.2.1.3  ผู้สอบบัญชี 

 -  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  316/32 สุขุมวทิ 22  ซ.สายน ้ าทิพย ์ ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย  กรุงเทพ  10110 

โทรศพัท ์: 02-259-5300 
โทรสาร : 02-259-8956 

   Website: http://www.diaaudit.com/index.php 

 

ล ำดบัที ่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
6 นายณทั  มานะสมจิตร 15,580,728 2.179 
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 15,456,200 2.162 
8 นายพิชิต วริิยะเมตตากลุ 13,950,000 1.951 
9 นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.715 
10 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403 
11 ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 333,331,675 46.618 

                  รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 715,020,250 100 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.diaaudit.com/index.php
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7.3        กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 (1)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) จ านวน 
175,000,000 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ (1) ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนไม่เกิน 
125,000,000 หน่วย และ (2) ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ  บริษทัฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรจากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 

  โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี  

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ :   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั   
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) 

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
โอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

วธีิการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ 

(1) ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 
2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่
เกิน 125,000,000 หน่วย 

(2) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญั
เพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวม
จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตาม  : 175,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด 
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามสดัส่วน  และนกัลงทุนท่ีมีจ านวน 850,000,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใชสิ้ทธิ
อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุ้น 
(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
 ปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วนัก าหนดใชสิ้ทธิ) โดยก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบั
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 (วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก) และวนัก าหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบัวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีท่ีวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ        
GREEN-W2 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 มีผูใ้ชสิ้ทธิ 7 ราย และ 1 บริษทัจ ากดั จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 1,050,200 หน่วย 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน
จาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 160,699,082 หน่วย 

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) น ามาใชสิ้ทธิจ านวน 16,271,015 หน่วย เพ่ือซ้ือ
หุ้นสามัญ จ านวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเพ่ิมข้ึน 
20,961,276 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 จ านวน 144,428,067 หน่วย  

ดงันั้น การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.00 บาทต่อหุ้น (ค านวณได ้0.776 บาท เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ราคาตาม
มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท แต่ขดักบัมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษทัไม่สามารถเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาต ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ด ้ดงันั้นจึงตอ้งใชร้าคาใชสิ้ทธิเดิมซ่ึง
เท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าว หากมีการเปล่ียนแปลงใดใด จะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
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  ในวนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 เป็นก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ GREEN – W2 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W2 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดท้าย) มีผูใ้ช้สิทธิ 390 ราย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 100,542,552 หน่วย เปล่ียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 129,524,777 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิ 1.28826 บาท
ต่อสิทธิ บริษทัจึงมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 715,020,835 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และคงเหลือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 43,885,515 หน่วย  และบริษทัฯ จะด าเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

  (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (GREEN-W3)  
จ านวน 250,000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ (1) ให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
โดยบริษทัฯ จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย  

  โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ :   ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส  
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (ACD-W3) 

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

วธีิการเสนอขาย : เ ป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 
250,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตาม : 250,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดภายหลงัจากการจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม
และนักลงทุน ท่ี มีลักษณะเฉพาะเจ าะจง  ตามสัด ส่วนจ านวน 
850,000,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใชสิ้ทธิ : หุ้นละ 1.65 บาท (หน่ึงบาทหกสิบหา้สตางค)์ เวน้แต่จะมีการปรับราคา
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดคิดเป็นร้อย
ละ 9.0 จากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ท า
การก่อน (แต่ไม่รวมวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ซ่ึงราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก เท่ากบัหุ้นละ 
1.81 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน (วนัก าหนดใชสิ้ทธิ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น.โดย
ก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 (วนั
ก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก) และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ี 31พฤษภาคม 2559 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบั
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ดงักล่าวตรงกบั
วนัหยุดท าการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท า
การสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนั
ใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 ในระหวา่งเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่นกัลงทุน
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนกัลงทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั  จ านวน 34,200,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้
ละ 1.65 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนฯจ านวน 465,800,000 หุน้ โดยบริษทัฯ 
จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (ACD –W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้น สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผูล้งทุนจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
รุ่นท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ้น ให้กบันกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนจ านวน 232,900,000 หุน้ 

ในระหวา่งปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ไดม้าใชสิ้ทธิดงักล่าวแต่อยา่งไร จึงท าใหเ้หลือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษทัรุ่นท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุ้น แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ออกหลักทรัพย์อ่ืนเพ่ิม การปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 1.65 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิเดิม ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.281 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวคื้อ 1 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.28826 หุน้ 
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 ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2559  เป็นก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ GREEN – W3 บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 (คร้ังสุดทา้ย) ไม่มีผูม้าขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน  17,100,000  หุน้ และบริษทัฯ จะด าเนินการ
ขอมติลดทุนจดทะเบียนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

(3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  166,024,432 หน่วย  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)โดยจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิ              
1 หน่วย โดยบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  (Record Date) ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิ อาจเปล่ียนแปลง
ในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 ถึง 

18 มิถุนายน 2561) ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่ขยายอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีจ่ดัสรร : 19 มิถุนายน 2558 

รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท   

ผู้รับช ำระเงนิค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญั : บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ    : 

 

1. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนั
ท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (“วนัก าหนดใช้
สิทธิ”) โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
(“วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก”) และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบัวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2561 ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวตรงกบัวนัหยุด
ท าการของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท าการสุดทา้ยของ
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บริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ก าหนดการท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิตลอดอายรุวม 6 คร้ัง แสดงในตาราง ดงัน้ี 

 

2. กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านง ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทัฯ 
เฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 
5 วนัท าการ ก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ”)  ในกรณีท่ีวนัแจง้ความจ านง ในการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท า
การของธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือนายทะเบียน หลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ัง สุดทา้ย”) 

การแจง้ข่าวก าหนดการใชสิ้ทธิจะแจง้ผา่นระบบ SCP ล่วงหนา้ 5 วนัท า
การก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ส าหรับคร้ัง
สุดทา้ยจะแจง้ข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
21 วนัก่อนวนัครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยและตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย 

คร้ังที ่ วนัใช้สิทธิ คร้ังที ่ วนัใช้สิทธิ 
1 30 พฤศจิกายน 2558 4 31 พฤษภาคม 2560 
2 31 พฤษภาคม 2559 5 30 พฤศจิกายน 2560 
3 30 พฤศจิกายน 2559 6 18 มิถุนายน 2561 

 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2558  บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ        
GREEN-W4 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 มีผูใ้ชสิ้ทธิ 2 คน จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิรวม 50,100 หน่วย เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 50,100 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

 ในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2559 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2559 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 2 และ 3 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ช้สิทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิ 

GREEN-W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 
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ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2560 บริษทัไดมี้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 และ 5 ปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-

W4 มีจ านวนคงเหลือทั้งส้ิน 165,974,332 หน่วย 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้         
นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น 
ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2550     
โดยมีมติอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2560  บริษทัฯ ไดง้ดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน
สะสม   

นโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษทัยอ่ย ก าหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีความ
จ าเป็น ตอ้งใชเ้งินเพื่อการลงทุนเพ่ิมหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัย่อยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จ่ายเงินปันผลของ บริษทัยอ่ยไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแลว้ใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้าม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของบริษทัยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั โอริน พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ตามมติอนุมติั
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปะจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 66 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,900,162.40 
บาท  
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

8.1  คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560    =    ประชุมท้ังหมด 6 คร้ัง  

 

หมายเหตุ  :  กรณีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได,้บางท่านอยูต่่างประเทศ
และกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

             1,2  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมมีมติเสนอให ้นายไต ้ชอง อี 

พน้จากต าแหน่ง และ ไดแ้ต่งตั้ง นายประทีป  อนนัตโชติ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นการ
ชัว่คราว (ตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  เป็นตน้ไป)  

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 

วนัทีก่รรมกำรลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรประชุม 

 

จ ำนวนคร้ัง 

ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/02/57 6 6 

2.นายประทีป  อนนัตโชติ 2 
รองประธานบริษทั 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

แต่งตั้ง  13/02/57 
แต่งตั้ง 27/02/60 

6 6 

3.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 24/03/60 6 6 

4.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา6 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  24/03/60 6 6 

5.นายสิน  เอกวศิาล  
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 23/02/59 6 6 

6.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ 
แต่งตั้ง  27/02/58 
ลาออก 26/02/60 

2 0 

7.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 26/02/60 

2 1 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/04/58 6 4 

9.Mr.Tai Chong Yih1 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

แต่งตั้ง 26/06/59 
พน้จากต าแหน่ง 24/02/60 

6 6 

10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ3 กรรมการ แต่งตั้ง 24/02/60 4 4 
11.Mr.Yap Kim Yam4 กรรมการ แต่งตงั 24/02/60 4 4 
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 3,4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ งกรรมการ ดังน้ี                     
นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล แทน Mr.Ooi Boon Aun ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ Mr.Yap Kim Yam แทน Mr.Glen 
Lao Lian Seng ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  

 5,6 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแต่งตั้ งนางภวญัญา  กฤตชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิรัต  จันทร์ศิริวฒันา                       
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  

8.2  ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมผีู้บริหารจ านวน  9  ราย ดังนี ้

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง วนัทีก่รรมกำรลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 
1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/02/57 

2.นายไต ้ชอง อี 1 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง 7/07/59 

พน้จากต าแหน่ง 24/02/60 

3.นายประทีป  อนนัตโชติ 2 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แต่งตั้ง  27/02/60 

4.นางธนิดา  อินทจกัร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 

ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
แต่งตั้ง 01/07/60 

 
5.นางภทัรยล วรรธนะสาร ผูอ้  านวยการฝ่าย 

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
แต่งตั้ง 01/07/60 

 
6.นางสุกญัญา  ขนัก าเหนิด ผูอ้  านวยการฝ่าย 

สายงานพฒันาธุรกิจ 
แต่งตั้ง 01/07/60 

 
7.นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั ผูอ้  านวยการฝ่าย 

ส านกัเลขานุการบริษทั 

แต่งตั้ง 01/07/60 

 
8.นายนาวนิ  ทองหญีต ผูอ้  านวยการฝ่าย 

ส านกักฎหมาย 
แต่งตั้ง 01/07/60 

 
9.นายชินพนัธ์  ปิยะศิริพงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
แต่งตั้ง 01/07/60 

 
10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ ท่ีปรึกษาบริษทั แต่งตั้ง 11/08/60 

หมำยเหต ุ     1,2   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทค ร้ัง ท่ี  1 /2560  เ ม่ือวัน ท่ี  24  กุมภาพันธ์  2560 ได้มีมติให้                                
นาย ไต ้ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั โดยในระหวา่งน้ี คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให ้นายประทีป  
อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฎิบัติหน้าท่ีรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฎิบติัหนา้ท่ีแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในบริษัท 
ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ์ 2561  
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรของเลขานุการบริษทัและกิจกรรมในการเขา้อบรม ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลกัสูตร 3 วนั 

2. หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Advance for Corporate Secretary) หลกัสูตร 4 วนั 

3. Company Secretary Program (CSP :69/2016) 

4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016) 

5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016) 

6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016) 

7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016) 

8. หลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing) 

9. บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริม CG ใหก้บัองคก์ร 

10. ถอดรหสั พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั 2559  

11. เทคนิคการวเิคราะห์และการบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยนื 

12. กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ส าหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบนอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

หมำยเหตุ  :   โดยในปีท่ีผ่านมามีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ท้ังนี ้ค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี  66,000 

2. นายประทีป  อนนัตโชติ 2 60,000 

3. นางภวญัญา  กฤตชาติ 60,000 

4. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 66,000 

5.นายสิน  เอกวศิาล 60,000 
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หมายเหตุ  1รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจาปี 2559 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

เป็นค่าตอบแทนระหว่างเดือน มกราคม – มนีาคม 2560 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2560 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมส่วนของบริษทั เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และสวสัดิการอ่ืนๆใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน  10.67  
ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

กรรมการไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารับรอง  และสามารถใชบ้ริการต่างๆ ของบริษทัได ้ เช่น การเบิกค่าท่ีพกัค่าเดินทาง
เน่ืองจากไปปฎิบติังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสมันาและฝึกอบรม เป็นตน้ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.36 ลา้นบาทต่อปี 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อย
ละ 2  ของเงินเดือนโดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร  8  ราย  รวมทั้งส้ิน  0.05  ลา้นบาท 

8.5 บุคลำกร 

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 55 คน โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 16,398,951.36 
ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ  เงินประกนัสังคม เป็นตน้ 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม  847,264.69 บาท 

 
 
 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร (บำท) 1 

6.Mr.Glen Lau Lian Seng 30,000 

7.Mr.Ooi Boon Aun 45,000 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ 60,000 

9.Mr.Tai Chong Yih 3 60,000 

10.นายพิพทัธ์   วริิยะเมตตากลุ 4 - 

11.Mr.Yap Kim Yam - 

รวม 507,000 



 

 

 

           แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

GREEN                           ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 62  

 

จ ำนวนพนักงำนและผลตอบแทน   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 

ปี 2559 
พนักงำนปฏิบัตกิำร/

บริกำร (คน) 
พนักงำนบริหำร 

 (คน) 
พนักงำนใน

ส ำนักงำนใหญ่ 
(คน) 

รวม 
 (คน) 

ค่ำตอบแทน
พนักงำน  
(ล้ำนบำท)  

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด
(มหาชน) 

8 10 37 55  

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั - - - - - 
บริษทั กรีน พลสั แอสเซส จ ากดั - - - - - 
บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั - - 2 2 3.51 
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - - -          - 

บริษทั เจ.อี โซ่ล่าร์ ลพบุรี จ ากดั      

รวม 8 10 39 57 100 
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9.1  กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษทัเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของ
ฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

1.1. บริษทัจดัให้มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

1.2. คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ จะท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ    
มีการบริหารงานอยา่งรอบครอบ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ ผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3.  ด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตรงเวลา และ
เท่าเทียมกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

1.4.  ควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

1.5. ยดึถือ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

1.6. ก าหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรส าหรับกรรมการ เพ่ือให้ทราบภาระ บทบาท หน้าท่ีของการเป็น
กรรมการบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. สิทธิ และควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ในกรณีตอ้งจดัประชุม
เพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูล
ประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดสถานท่ี และเวลาท่ีประชุมให้เหมาะสม และ
สะดวกในการท่ีผูถื้อหุ้นจะเขา้ร่วมประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบผลการประชุมได ้ 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

บริษทัจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น  
คู่คา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดลอ้ม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจากความส าคญัของการ
ร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัง่คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษทัมีฐานะ
การเงินท่ีมัง่คง 

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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4. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ให้ผูต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษาต่างๆ เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตามกรณีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชน
จ ากดัอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกคร้ัง และลงประกาศ
โฆษณาในหนงัสือพิมพต์ามขอ้บงัคบั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บทราบ จดัประชุมในสถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก ก าหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมตามความจ าเป็นต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบก่อนมีการพิจารณาในท่ีประชุม และในการประชุมจะเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น และซกัถามอยา่งเต็มท่ีตลอดเวลาท่ีมีการประชุม และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัจะจดัให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจให้กบักรรมการตรวจสอบของบริษทั
ด าเนินการแทนได ้

5. ภำวะผู้น ำและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน
ใหมี้ความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่ง
เตม็ท่ี 

6. ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ด้วยความ 

รอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน อีกทั้ง
จะน าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี 
ในการพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัจะก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้เสีย เพ่ือความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจ นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหารผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ให้ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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7. จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัจดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังาน
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท างานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม ซ่ึงแนวทาง
ดังกล่าวจะส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ซ่ึงบริษัทเช่ือว่าการให้
ความส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลให้สูงข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรม และความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 

8. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 

8.1.ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 12 ท่าน  

 

ดงันั้น บริษทัมีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการ  โดยกรรมการ
ดงักล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซ่ึงถือวา่สามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารของบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และโปร่งใส 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกๆ ฝ่าย 

 

  

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/02/57 

2.นายประทีป  อนนัตโชติ 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองประธานบริษทั 

แต่งตั้ง 27/02/60 
แต่งตั้ง  13/02/57 

3.นางภวญัญา  กฤตชาติ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 24/03/60 

4.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 
5.นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 23/02/59 

6.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ 
แต่งตั้ง  27/02/58 
ลาออก 24/02/60 

7.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 24/02/60 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/04/58 
9.Mr.Tai Chong Yih3 กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 

10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ1 กรรมการ แต่งตั้ง 24/02/60 
11.Mr.Yap Kim Yam2 กรรมการ แต่งตงั 24/02/60 
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9. กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เน่ืองจากทั้งสองท่านเป็นตวัแทนจากกลุ่มผู ้
ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั และเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ดงันั้นในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตอ้งก าหนดให้
ตอ้งผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือวา่มีความเป็นอิสระจะตอ้ง
มีบทบาทในการใหค้วามเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัจะขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส และอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และ
อยู่ในระดบัท่ีจูงใจพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้โดยจะค านึงถึงหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่
ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด  

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ตามแบบท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

11. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

ในปี 2560 บริษทัมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 

วนัทีก่รรมกำร
ลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรประชุม 

 

จ ำนวนคร้ัง 

ทีเ่ข้ำร่วม
ประชุม 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/02/57 6 6 

2.นายประทีป  อนนัตโชติ 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองประธานบริษทั 

แต่งตั้ง 27/02/60 
แต่งตั้ง  13/02/57 

6 6 

3.นางภวญัญา  กฤตชาติ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 24/03/60 6 6 

4.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

แต่งตั้ง  24/03/60 6 6 
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หมายเหตุ   :  กรณีกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจส าคัญท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้,บางท่านไป
ต่างประเทศและกรรมการบางท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

บริษทัมีนโยบายจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งใหก้รรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการได ้ มีเวลาพิจารณา และ
ศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมกำร 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มี
วาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบตอ้ง
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2548 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือช่วยการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินการซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน  

**อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน 2558 ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน   

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 

วนัทีก่รรมกำร
ลำออก 

หรือแต่งตั้งใหม่ 

 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรประชุม 

 

จ ำนวนคร้ัง 

ทีเ่ข้ำร่วม
ประชุม 

5.นายสิน  เอกวศิาล  
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง 23/02/59 6 6 

6.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ แต่งตั้ง  27/02/58 
ลาออก 24/02/60 

2 0 

7.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 24/02/60 

2 1 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/04/58 6 4 

9.Mr.Tai Chong Yih3 กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 6 6 

10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ1 กรรมการ แต่งตั้ง 24/02/60 4 4 

11.Mr.Yap Kim Yam2 กรรมการ แต่งตั้ง 24/02/60 4 4 
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13. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 

บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้
ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัจะไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจดัจา้งจาก
บริษทัภายนอก (Outsource) เพ่ือท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่ง
สม ่าเสมอ และท าหนา้ท่ีประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบติังาน (Compliance 
Control) การจดัการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าบริษทัมี
ระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

14. รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดมี้การเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น บริษทัจึง
มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑท่ี์ก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบ
อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือท าใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับ
และสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าให้บริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
วางเป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายบญัชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูล และใน
อนาคตบริษทัจะแต่งตั้งพนกังานทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมารับผิดชอบร่วมกบัผูบ้ริหารในการใหข้อ้มูลท่ีส าคญั
ของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัไดท่ี้ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรือท่ี    E-mail 
address: sarunrat@greenresources.co.th 

9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

  บริษทัมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวนโยบายในดา้นต่างๆ ของบริษทัทั้งส้ิน 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 
12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ  

 

mailto:sarunrat@greenresources.co.th
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         9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

 คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 11  ท่าน ประกอบดว้ย  

 

 

หมำยเหตุ   1,2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้                      
นาย  ไต ้ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั  แต่ยงัคงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยในระหวา่งน้ี คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งใหน้ายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ 
ปฎิบัติหน้าท่ีรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฎิบติัหนา้ท่ีแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

 3,4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ไดมี้มติรับทราบการ

ลาออกและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก คือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล แทน 
Mr.Ooi Boon Aun และ Mr.Yap Kim Yam แทน Mr.Glen Lao Lian Seng 

โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก 
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 11/02/57 

2.นายประทีป  อนนัตโชติ2 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองกรรมการบริษทั 

แต่งตั้ง  27/02/60 
แต่งตั้ง  13/02/57 

3.นางภวญัญา  กฤตชาติ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้ง  24/03/60 

4.นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง  24/03/60 
5.นายสิน  เอกวศิาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 23/02/59 

6.Mr.Glen Lau Lian Seng กรรมการ 
แต่งตั้ง  27/02/58 
ลาออก 26/03/60 

7.Mr.Ooi Boon Aun กรรมการ 
แต่งตั้ง 30/04/58 
ลาออก 26/03/60 

8.นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ กรรมการ แต่งตั้ง 30/04/58 
9.Mr.Tai Chong Yih1 กรรมการ แต่งตั้ง 26/06/59 

10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ3 กรรมการ แต่งตั้ง 24/02/60 
11.Mr.Yap Kim Yam4 กรรมการ แต่งตงั 24/02/60 
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กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัประกอบดว้ย พลต ารวจตรีสหัสชยั  อินทรสุขศรี นายประทีป  อนันตโชติ 
นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์และนายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากลุ  กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน 
การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั รวมทั้งก ากบั และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการ ให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบ
กิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายแต่งตั้ งกรรมการจ านวนหน่ึงให้เป็นคณะอนุกรรมการ       
เพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพนับริษทัมีอ านาจด าเนินการเร่ืองต่างๆ ของกิจการไดเ้อง เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้
ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

และในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ                      
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ทั้งน้ีก าหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษทั และหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิอนุมติัการท ารายการในเร่ืองนั้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ การท ารายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยต์ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

         9.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร  (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER) 

         คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

 

หมำยเหตุ   1,2,3  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้                      
นาย ไต้ ชอง อี  พน้จากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และกรรมการบริหาร                      
แต่ยงัคงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยในระหว่างน้ี คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ งให้นายประทีป  
อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฎิบัติหน้าท่ีรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นการ
ชัว่คราวจนกวา่จะมีการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายใหม่เขา้ปฎิบติัหนา้ท่ีแทน และแต่งตั้ง
นายอภิชาต  ศิวโมกษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
เป็นตน้ไป 

 4  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให ้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน เดิมจาก 3 คน รวมเป็น 4 คน  คือ นายพิพทัธ์ วิริยะ
เมตตากลุ ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  เป็นตน้ไป         

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี ประธานคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง 26/08/56 

2 นายประทีป  อนนัตโชติ 2 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั 

แต่งตั้ง 27/02/60 
แต่งตั้ง 13/2/58 

3 นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์3 กรรมการ แต่งตั้ง 24/03/60 

4 Mr.Tai Chong Yih 1 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
กรรมการ 

แต่งตั้ง 22/6/59 
พน้จากต าแหน่ง 27/2/60 
แต่งตั้ง 26/06/59 

5 นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ4 กรรมการ แต่งตั้ง 11/08/60 
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อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วตัถุประสงค ์แนวทาง และนโยบายของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 

7. พิจารณา และอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
บริษทั ท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 

8. มีอ านาจอนุมติั และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทรัพยสิ์น และบริการเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท  

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหก้รรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการภายใน
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ 3. ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในสถานะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
กรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ี 
กรรมการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ร่วมประชุม หรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมี
วงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาทต่อรายการ เม่ือคณะกรรมการบริหารไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ให้คณะกรรมการทราบถึง
เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

         9.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   (AUDIT COMMITTEE CHARTER) 
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         คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นางภวญัญา  กฤตชาติ 1 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 24/03/60 แทนนาย
วรัิต จนัทร์ศิริวฒันา  

2 นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 24/03/60 แทน
นางภวญัญา  กฤตชาติ 

3 นายสิน  เอกวศิาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 29/2/59  

หมำยเหต ุ  1,2  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งนางภวญัญา  กฤตชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทน นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  

      
โดยมี  1. นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ( พ.ค 2558 –  ต.ค. 2558) 

   2. นายนพวงศ ์ รามโกมุท  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559) 
   3. นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ( ก.พ 2559 –  ปัจจุบนั) 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี และรับผิดชอบตามขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชี และ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติังานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดย
ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 
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5.   พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั รวมทั้งให้ความเห็นในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้ง และครบถว้น 

6. จัดท ารายงานก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท                      
ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีรายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

- เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ีเป็น
อิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ท่ีความ
รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 17/2558  เม่ือวนัท่ี 24  กนัยายน 2558 ไดมี้อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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9.2.4  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
       (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER) 

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

หมำยเหต ุ 1,2,3,4,5 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยแต่งตั้งนายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ แทน พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี 
และแต่งตั้งนางภวญัญา กฤตชาติ แทนนางธนิดา  อินทจกัร์  มีผล 24 มีนาคม 2560  เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. กำรสรรหำ 

1.1   ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2   พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ 
มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

1.3   ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

1.4   ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1. นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา 3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 29/02/59  

2.  พลต ารวจตรีสหสัชยั อินทรสุขศรี1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แต่งตั้ง 24/09/58  
ออกจากต าแหน่ง 24/03/60 

3. นางธนิดา  อินทจกัร์2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แต่งตั้ง 24/09/58  
ออกจากต าแหน่ง 24/03/60 

4. นายอภิชาติ  ศิวโมกษ์4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 24/03/60 

5. นางภวญัญา  กฤตชาติ5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง 24/03/60 
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 2. กำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2.1   จัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย             
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2   พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของ
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัใหพิ้จารณาความ
เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4   รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

2.5   ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

         9.2.5   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   (Risk Management Committee CHARTER) 

             คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออก
หรือแต่งตั้งใหม่ 

1. นายสิน เอกวศิาล1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

2. นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

3. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา2 กรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง 24/03/60 

หมำยเหต ุ  1,2  ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง  โดยแต่งตั้งนายสิน เอกวิศาล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายวรัิต จนัทร์ศิริ  มีผล 24 มีนาคม 2560  เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

รับทราบ 
3. ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ   

มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 
4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ องคก์รมี

การจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
7. ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/

หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือ
หน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
10. ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้
บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 9.2.6  คณะกรรมกำรกำรลงทุน  (BOARD OF INVESTOR CHARTER)   

               คณะกรรมการการลงทุน ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

1 นายประทีป อนนัตโชติ1 ประธานกรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 24/03/60 

2 นายไต ้ชอง อี  กรรมการการลงทุน  

3 นางธนิดา อินทจกัร์2 กรรมการการลงทุน 
แต่งตั้ง 24/09/58 

ออกจากต าแหน่ง 24/03/60 
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ล ำดบั          ช่ือ-สกลุ  ต ำแหน่ง 
วนัทีก่รรมกำรลำออกหรือ

แต่งตั้งใหม่ 

4 นายอภิชาติ ศิวโมกษ์3 กรรมการการลงทุน แต่งตั้ง 24/03/60 

หมำยเหต ุ  1,2,3 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
การลงทุน โดยแต่งตั้งนายประทีป อนนัตโชติ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายไต ้ชอง อี 
และ แต่งตั้งนายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์แทนนางธนิดา อินทจกัร์  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2560  เป็นตน้ไป 

  โดยมี นางสาวสรัญรัตน์  สีสนั  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

 1.  พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แผนการลงทุน ให้สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ 
ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด จดัท ากรอบ
นโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
  -  ขอบเขตประเภทสินทรัพยท่ี์บริษทัจะลงทุน 
  -  จ านวนวงเงินลงทุนท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัสามารถอนุมติัใหล้งทุน 
 2.  การก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 3.  พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน 
 4.  พิจารณาอนุมติัการก าหนดขอ้จ ากดั ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท จดัสรรเงินลงทุนในสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 5.  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงผูท้  าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (Custodian) 
 6.  พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 
 7.  พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ 
 8.  ด าเนินการอ่ืนตามคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9.2.7  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี (BOARD OF COPORATE GOVERNANCE CHARTER) 

 คณะกรรมการการลงทุน ณ วนัท่ี 29  มกราคม  2561  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายสิน   เอกวศิาล ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นางภวญัญา กฤตชาติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. นายประทีป อนนัตโชติ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมำยเหต ุ  ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม  2561  เป็นตน้ไป 

 โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
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อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี  

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งหลกัสากล 

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล และขอ้เสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพ่ือตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็น แนวปฏิบติั และ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งมี
การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6. จดัท ารายงานสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ี และการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

 บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) กรรมกำรอสิระ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษทัมี
นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และข้อบังคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  
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4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั  

5. กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้น
การบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

นอกจากน้ี  บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ส าหรับหลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็น
กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

- คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้ 

ทั้งน้ี ในสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ไดก้ าหนดใหมี้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ฝ่ายไทย 
และผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นจ านวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามล าดบั โดยกรรมการตวัแทนดงักล่าวจะถูกถอดถอนโดย    ผูถื้อหุน้
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได ้และให้ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นฝ่ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหัวขอ้ 8.3 เร่ืองสัญญา
ระหวา่งผูถื้อหุน้)  

อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และตอ้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายช่ือของผูท่ี้จะเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและท าการคดัเลือกแต่งตั้งตาม
ขอ้บงัคบับริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมาก ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
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- คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารท่ีมิใช่กรรมการ
บริษทัแต่มีความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ของกิจการ 

- ผู้บริหำร 

กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  1. คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

 ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี  2556 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือและ
ใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็น
ตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั  

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบั
ในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์อง
บริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท า
งบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษทัย่อยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนดวิธีการ
ควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนในบริษทัร่วม 
บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัร่วมนั้นๆ 

 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น 
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เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินลง หากบริษทัยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบาย
การบัญชีท่ีแตกต่างจากนโยบายท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับรายการท่ีเหมือนกันและ
เหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนังบการเงินของบริษทัย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
นโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการจดัท างบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูก
ปันส่วนไปยงัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน การ
เลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้   

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

  บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และคู่มือบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงจะมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุม
คร้ังถดัไป นอกจากนั้น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทั มีขอ้ก าหนดหา้มน าขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นในช่วง  
1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั/กลุ่มบริษทัจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง        
นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวถือเป็น
กระท าผิดวินยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงาน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญั คนใด
กระท าผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกัคนงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึง
การเลิกจา้ง 

ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) และ
ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม ........-........  บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด ในรอบปีท่ีบัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  
1,934,700  บาท 

   1.2 ค่าบริการอ่ืน (Non –Audit Fee) 

  บริษทัและบริษทัย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามสญัญา ใหแ้ก่ 

- การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ี
ผ่านมามีจ านวนเงินรวม  325,000 บาท (จ านวนคา่ใชจ่้ายบางส่วนไดช้ าระแลว้ในปีท่ีผา่นมา) 
และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่น
มามีจ านวนเงินรวม ……-…….  บาท 
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9.7  กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ   

        การเปิดเผยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
ทั้งปี 2560 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

9.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือกรรมกำร คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

กำรเข้ำร่วมกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น 

(AGM)  

หมำยเหตุ 

1.พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี - 6/6 AGM = 1/1  
2.นายประทีป  อนนัตโชติ - 6/6 AGM = 1/1  
3.นางภวญัญา  กฤตชาติ 5/5 6/6 AGM = 1/1  
4.นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา 5/5 6/6 AGM = 1/1  
5.นายสิน  เอกวศิาล 4/5 6/6 AGM = 1/1  
6.นายเกลน ลาว เล่ียน เซง - 0/2 AGM = 0/1  
7.นายออย บุน อนั - 1/2 AGM = 0/1  
8.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ - 4/6 AGM = 1/1  
9.นายไต ้ชอง อี - 6/6 AGM = 1/1  
10.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ - 4/4 AGM = 1/1  
11.นายแยพ คิม แยม - 4/4 AGM = 1/1  
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบำยองค์กรเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ถือเป็นนโยบายหลกั 
ในการด าเนินธุรกิจในปี 2558 โดยไดก้ าหนดอยูใ่นวิสัยทศัน์ขององคก์รวา่ “ เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทั ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการ
เติบโตอยา่งมีคุณภาพ สร้างกระแสรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั” 

บริษทั ฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายท่ีเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ว่า “บริษัท กรีน  รีซอร์สเซส  จ ำกัด 

(มหำชน) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นบริษัทผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพ มุ่งสร้ำงสรรค์และคอนโดมิเนียมที่มีคุณภำพคุ้มค่ำ

เกินรำคำ มีสภำพแวดล้อมที่ดี อยู่ในท ำเลที่เหมำะสม  และมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน แก่ลูกค้ำ ด ำเนินธุรกิจด้วยหลัก

บรรษัทภิบำล โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์” โดยปลูกฝังและส่งเสริมใหพ้นกังาน ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายใน
การท า CSR ของบริษทัฯ  คือ ธุรกิจและสงัคม มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กนั  

ควำมส ำคญัของกำรรับผดิชอบต่อสังคมต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 

ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายในการท า CSR อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ 
CSR ในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์การท า CSR โดยให้ความส าคญักบั CSR in Process เพราะเป็นการด าเนินกิจกรรม 
กระบวนการต่างๆ ภายในของบริษทัฯ เพ่ือผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดี ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงตรงกบักล
ยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดส่้งเสริมและพฒันาบุคลากรใหท้ าหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เพ่ือดูแลลูกคา้และ
ชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และการท า CSR ท่ีไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงนั้น ตอ้งเร่ิม
จากกระบวนการธุรกิจภายใน เพ่ือใหไ้ดค้อนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ ในราคายติุธรรม มีบริการท่ีดี ท าใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์ตอบ
แทนสูงสุด เป็นการพฒันาความยัง่ยนืของกิจการและสงัคมโดยรวมในอนาคตไดเ้ป็นล าดบั 

บริษทัฯ ไดป้รับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องคก์รท่ีมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลก าไรอนั
เป็นวตัถุประสงคห์ลกัขององค์กรธุรกิจโดยทัว่ๆ ไป ในเร่ืองของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่าเป็นหนา้ท่ีของทุกคนทุกภาคส่วน 
ไม่ใช่เร่ืองของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประเด็นส าคญัต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั CSR ให้เกิดข้ึนกบั
บุคลากรภายในบริษทั เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยมฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
สร้างสีสันเพ่ือการประชาสัมพนัธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นการก าหนดประเด็นทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้จึงน าประเด็นนั้น ๆ ไปสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรม CSR ท่ีเหมาะสมต่อไป 

โดยท่ีความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นแนวคิดท่ีถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจควรให้ความใส่ใจต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกับการสร้างความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ เพราะการด าเนินธุรกิจในลกัษณะน้ีเช่ือว่าจะสามารถน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีแทจ้ริง และความ
รับผิดชอบต่อสงัคมมิไดจ้ ากดัอยูเ่พียงเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือ การบริจาค หรือจิตอาสาเท่านั้น องคก์รตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) การประกอบกิจการท่ีเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ
พนักงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การ
ด าเนินกิจการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) จึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะกวา้งๆ คือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สงัคมตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย
ว่าดว้ยการประกอบธุรกิจพลงังาน เป็นตน้ อีกลกัษณะหน่ึง ไดแ้ก่ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมตามความ
สมคัรใจ เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงคส์ร้างจิตส านึก การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การด าเนินการกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการของบริษทัฯ โดยตรง แต่การด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดว้ยความสมคัรใจ นั้น บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) มีความเห็นวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีความ
เก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่กบัการประกอบธุรกิจ เพราะการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ ยอ่มท าให้การประกอบธุรกิจด าเนินไป
อย่างย ัง่ยืน ประกอบกับธุรกิจของบริษทัคู่มุ่งเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจพลงังาน ถึงแมว้่าจะตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมายเพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคมอยูแ่ลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงสงัคมภายนอก 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) จึงใคร่ขอเรียนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาเป็นหลกัการท่ีจะใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 

1. การด าเนินการใดท่ีอาจกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมจะตอ้งก าหนดเป็นนโยบายการใหค้  าแนะน า ส่งเสริม ดูแล
และรักษา ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

2. จดัท ารายงานการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายตาม (1) และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบติังานจริง 

3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาส 

10.2  เปิดเผยนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption) 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพท่ีดีท่ี สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดให้กรรมการผูบ้ริหาร 
พนักงาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม   ปฏิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี  อยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ  ไม่ใหมี้การเรียก
รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ รวมทั้งไม่ด าเนินการ หรือกระท า
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การใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว  และไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับสินบน เพ่ือประโยชน์ทั้ งต่อบริษทัฯ ต่อตนเองหรือบริวาร     
ซ่ึงก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และไดย้ดึถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่เรียก ให้ หรือยินยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ
กบับริษทั 

2. หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่าเกินปกติวสิยั จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัให้
รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

3. ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ท่ีชอบธรรม และไม่รับส่ิงของ หรือเงินจากลูกคา้ หรือคู่คา้ เพราะจะท าให้
เกิดความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. ไม่ให้ของขวญัหรือของก านลัท่ีมีค่าทั้งทางตรง  และทางออ้มแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ  เว ้นแต่ เ ป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เ ช่นเ ดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท 
 
ทั้งน้ี  หากไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้ผลทาง
ลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

บริษทัฯ  ไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนมายงักรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ในกรณีพบ
เหตุการณ์ การกระท าท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล  รวมถึงบริษทัฯไดก้ าหนดกระบวนการ
ด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน  และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไวใ้นจรรณาบรรณธุรกิจ 

                     ทั้งน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้ าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองขององคก์ร และ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล และ
ระบบติดตาม โดยมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจุบนั บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแบบประเมินการ
ควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมี
ระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสาร
ท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
และไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบติังานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจดัจา้งจากบริษทั
ภายนอก (Outsource) ในการปฏิบติังานตรวจสอบ บริษทัท่ีปรึกษาไดสุ่้มทดสอบรายการและประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีส าคัญอย่างสม ่าเสมอ และท าหน้าท่ีประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance 
Control)  การจัดการความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้ งหลาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าบริษทัมีระบบท่ีมี
ประสิทธิผล  ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้งบการเงิน คือ บริษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท า
หนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัในปี 2560 ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 โดยมอบหมายให ้นายโกศล แยม้ลีมูล ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของบริษทั (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)                         
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ในปี  2558 2559 และ 2560 และบริษทัมีการท ารายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัรวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของ
รายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี  

บุคคลหรือกจิกำร 

ทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง เดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี 2558 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายประทีป อนนัโชติ ตั้งแต ่เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี 2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2559 
ถึง ปัจจุบนั 

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

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน 

- บริษทัฯจดเลิกกิจการ เม่ือวนัที 27 ธนัวาคม 2559 

- บริษทัฯ จดช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

บริษัท กรีน พลัส แอทเซส จ ากัด
(ช่ือเดิม บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั ) 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร ค าภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงเดือน 
เมษายน ปี 2558 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2558  ถึง 
ปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน กมุภาพนัธ ์ปี 2558 ถึงเดือน 
กมุภาพนัธ์ ปี  2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั 

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

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ในสดัส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน 

12. รำยกำรระหว่ำงกนั 
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บุคคลหรือกจิกำร 

ทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้ งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประทีป  อนนัตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบนั 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ พล.ต.ต.สหัสชยั อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง
ปัจจุบนั 

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

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - 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 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 
ปัจจุบนั 

- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ 99.99%  ของทุนจดทะเบียน 

บริษทั มอนเธอร์เร่ย ์พาร์ค รีสอร์ท 
จ ากดั 

มีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการ คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้ งแต่เดือน 
มิถุนายน ปี 2557 ถึง มกราคม 2558 

บริษทั โอไทวนั สแตรทีจิค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย ไต ้ชอง อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั 
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12.1  รำยกำรระหว่ำงกนัในปี 2560 และ 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นต่อรายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทั ดงัน้ี 

1.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เอซีด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2560 2559 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

240 240 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

     

 

2.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2560 2559 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

7 1,162 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

2,016 1,201 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเ น่ืองจาก เ ป็นรายการ
ค่าบริการตามเง่ือนไขและข้อตกลง
ทางการคา้ปกติ  และเป็นราคาซ่ึงไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ท า กั บ
บุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
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3.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท เจ.อ ีโซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2560 2559 

- ดอกเบ้ียรับ ไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี 

351 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาทางการเงิน
ตามปกติ และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มี
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่
อยา่งใด 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

120 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

     

4.  รำยกำรระหว่ำงกนักบั บริษัท โอไทวนั สแตรทจีคิ จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2560 2559 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตลาด - 570 รายการดังก ล่ าว เ ป็นรายการ ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 
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5.  รำยกำรระหว่ำงบริษัท เอ.ซี.ด.ี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั กบั บริษัท เจ.อ ีโซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกดั 

ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

    2560 2559 

รายได,้ค่าใชจ่้าย,ท่ีมีสาระส าคญั   
  

 

- รายไดอ่ื้น ราคาทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

120 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นรายการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ  
และเป็นราคาซ่ึงไม่แตกต่างจากราคา
ท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด 120 - รายการดังก ล่ าว เ ป็นรายการ ท่ี มี
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

12.2  มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

         การอนุมติัการท ารายการระหว่างกันท่ีผ่านมาของบริษทั ได้มีการก าหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1)    การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัท่ีไม่ใช่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก่อนจึงจะด าเนินการไดท้ั้งน้ี โดยค านึงถึงเหตุผล ความจ าเป็น 
ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอกได ้และตอ้งด าเนินการ
ตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)    การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เฉพาะธุรกรรมการคา้ปกติ เช่น การขายสินคา้การใหบ้ริการ 
การซ้ือสินคา้การจ่ายค่าสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ ใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัได ้

        เม่ือรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขในดา้นราคา การช าระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปในท านองเดียวกนักบัท่ีบริษทัท ากบั
บุคคลอ่ืนหรือตามสัญญาท่ีตกลงไว ้ทั้ งน้ีให้แจ้งเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังถดัไป ในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการผูจ้ดัการไม่มี
อ านาจอนุมติั การอนุมติัให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยกรณีเช่นน้ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้ร่วม
ประชุมหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได ้ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นธุรกรรมการคา้ปกติ อาทิการขายสินคา้ท่ีไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อรายการเม่ือ
กรรมการผูจ้ดัการไดข้ออนุมติัเป็นหลกัการ โดยไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึงเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงแลว้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้แต่จะตอ้งแจง้เร่ืองใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

12.3 นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

     บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้ งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
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ผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
ดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

      นอกจากน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอ่ืนๆ นั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

      ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    
มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเก่ียวกบั
ความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนั
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

 งบการเงนิ 

(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

งบการเงินประจ าปี 2558 ซ่ึงตรวจสอบโดย คุณสมคิด เตียตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785                 
จากบริษทั แกรนด ์ธอนตนั จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินดงัน้ี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข  

โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทัว่ไปแต่มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการจ่ายเงินประกนัจ านวน 35 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2558 เพ่ือศึกษาโครงการก่อนเขา้
ร่วมลงทุน ซ่ึงสัญญาระบุวา่สามารถเรียกเงินคืนจากผูข้ายไดใ้นกรณีท่ีบริษทัตดัสินใจไม่ร่วมลงทุนในโครงการ ทั้งน้ี 
หลงัจากท่ีบริษทัไดศึ้กษาโครงการมาระยะหน่ึงแลว้ไม่มีความคืบหนา้ บริษทัจึงตดัสินใจลม้เลิกการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวและมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายด าเนินการขอคืนเงินประกนั ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับส านักงานสอบบัญชีท่ีผู ้สอบบัญชีสังกัด โดยเป็น
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ส าหรับบริษทัไม่เกิน 3,000,000 บาท 

งบการเงินประจ าปี 2559-2560 ตรวจสอบโดย คุณสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982       
จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินดงัน้ี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559  แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข 

โดยให้ความเห็นวา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน
ทัว่ไปและมีเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัตามดุลพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีไดน้ ามาพิจารณาตาม
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกในเร่ือง
ส าคญัดงักล่าว 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงนิมดีงันี ้

การแสดงมูลค่าของต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

บริษทัฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมียอดตามบญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน
รวม 143.75 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัในงบการเงินไดถู้กแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยโครงการคอนโดมิเนียมดงักล่าวมีจ านวนหลายยูนิตเป็นโครงการท่ีคา้งมานาน
ตั้งอยู่ต่างจงัหวดั และมียอดขายค่อนขา้งนอ้ยอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีสถาบนัการเงินมี
ความเขม้งวดมากข้ึนในการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย (ผูซ้ื้อ) ส่งผลใหก้ารแสดงมูลค่าสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้ตามมูลค่าใดจะต ่ากว่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัชองฝ่ายบริหารในการวดั
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มูลค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารประกอบดว้ยการตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรือวิธีการ
ส่งเสริมการขายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการขายในอนาคต ขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นเร่ืองดงักล่าวจะ
ส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (ถา้มี)ในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินมดัจ าโครงการและเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินจ านวน 81 ลา้นบาท ซ่ึงการ
ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตอ้งอาศยัขอ้สมมุติฐานหลายประการดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจอยา่งสูงในการพิจารณาขอ้สมมุติฐานดงักล่าว ส าหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมี
ปัญหาในการจ่ายคืนเงินมดัจ า การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวมีนัยส าคญัเน่ืองจากเป็นจ านวนท่ีมี
นัยส าคญั ดังนั้นอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี โดยผูส้อบบัญชีได้
ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ และไดป้ระเมินขอ้สมมติฐานและวิธีการท่ีบริษทัฯใชใ้นการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2560  แสดงความเห็นแบบไม่มเีง่ือนไข 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในงบการเงนิมดีงันี ้

การแสดงมูลค่าของต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีโครงการอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมียอดตามบญัชี 
จ านวนรวม 142.46 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคญัในงบการเงิน ไดถู้กแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมดงักล่าวมีจ านวนหลายยนิูตเป็นโครงการท่ีคา้งมา
นาน และมียอดขายค่อนขา้งนอ้ยอาจส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินคา้คงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะรับ
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารในการวดัมูลค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ี
ส าคญัของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะ
เกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการขายในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นเร่ืองดงักล่าวจะส่งผลต่อการแสดง
มูลค่าของสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (ถา้มี) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัการแสดงมูลค่าตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายโดย ท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลกัดนั
การขายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารไดค้าดการณ์ไว้ พิจารณาและประเมินดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัราคาท่ีคาดวา่จะขายในอนาคต  ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดงักล่าวแลว้น ามาเปรียบเทียบกบั
ราคาขายในปัจจุบัน  สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ท่ีจัดท าโดยผูเ้ช่ียวชาญและพิจารณาความรู้
ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญและความอิสระ เพ่ือดูความสมเหตุสมผลเก่ียวกับสมมติฐานและขอ้มูลส าคัญท่ีใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 
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 การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งนิประกนัและเงนิจ่ายล่วงหน้า 

บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินมดัจ าโครงการและเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน จ านวน 81 ลา้นบาท
และบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้จ านวน 19 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินในงบการเงินรวม 100 ลา้นบาท 
ซ่ึงการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตอ้งอาศยั ขอ้สมมติฐานหลายประการ ดงันั้น ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวส าหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายคืนเงินมดัจ า การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวมีนยัส าคญั 
เน่ืองจาก เป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญั ดงันั้นอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ี  โดยผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญของลูกหน้ีโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ และไดป้ระเมินขอ้สมมติฐานและวิธีการท่ีบริษทัฯใชใ้นการ
ค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยการ ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของลูกหน้ี รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้  วิเคราะห์ขอ้มูลระยะเวลาคา้งช าระและการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีการคา้เพ่ือระบุถึง

กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการรับเงินท่ีช้ากว่าปกติ  สอบทานรายการการรับช าระหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  

พิจารณาลูกหน้ีการคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายและผิดนดัในขอ้ตกลงและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งจดหมาย

ขอความเห็นจากทนายความท่ีรับผิดชอบฟ้องลูกหน้ีรายดงักล่าวและวเิคราะห์ถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนจากลูกหน้ี 

การซ้ือกจิการพลงังานแสงอาทติย์ 

ในปี 2560 บริษทัฯไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์เป็นโครงการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนท่ี
จ่ายซ้ือจ านวน 74.15 ลา้นบาทโดยการซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวบริษทัฯถือเป็นการซ้ือกิจการเน่ืองจากบริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดด้ าเนินกิจการพลงังานแสงอาทิตยต์่อพร้อมสิทธ์ิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคาท่ีมีกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการรับโอนกิจการดงักล่าวมีเงินจ่ายซ้ือท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้า
จ านวน 149,910.41 บาทบริษทัฯไดแ้สดงเป็นตน้ทุนของสินทรัพยห์ลกัของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตยผ์ูบ้ริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจอยา่งสมเหตุผลถึงการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าววา่มีเน้ือหาส าคญัวา่เป็นการซ้ือทรัพยสิ์นหรือซ้ือธุรกิจและเร่ือง
ดงักล่าวมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานในธุรกิจใหม่ส าหรับกลุ่มกิจการ โดยผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ เก่ียวกบั
ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีของซ้ือกิจการโดย  ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์น้ือหาส าคญัในการซ้ือกิจการ
และหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบหลกัฐานส าคญัในการซ้ือทรัพยสิ์นการโอนสิทธิประโยชนต์่างๆ  ประเมิน
ดุลยพินิจส าคญัในการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังาน  ตรวจสอบมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีไดม้ากบัรายงานการ
ประเมินราคาของผูป้ระเมินอิสระ  สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อดูความ
สมเหตุสมผลเก่ียวกบัสมมติฐานและขอ้มูลส าคญัท่ีใชป้ระกอบการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์และ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์
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(ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม    

  งบแสดงฐานะการเงนิ         หน่วย : พนับาท 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,752.00 22.78 222,581.00 30.31 213,059.00 31.91 

เงินลงทุนชัว่คราว 70,000.00 9.13 100,250.00 13.65 0.00  0.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน           

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   - กิจการอ่ืน 9,597.00 1.25 6,700.00 0.91 12,375.00 1.85 

ลูกหน้ีจากการขายเงินมดัจ า 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 35,000.00 4.56 0.00  0.00  0.00  0.00 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 117,000.00 15.25 0.00  0.00 0.00  0.00 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 162,892.00 21.24 324,153.00 44.14 211,822.00 31.72 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 170.00 0.02 0.00  0.00 0.00  0.00 

                       รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 569,411.00 74.23 653,684.00 89.01 437,256.00 65.48 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       

เงินฝากจากสถานบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 100,000.00 13.04   0.00   0.00 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 45,000.00 5.87 35,865.00 4.88 33,390.00 5.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   0.00   0.00 75,540.00 11.31 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 51,535.00 6.72 43,357.00 5.90 120,613.00 18.06 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 86.00 0.01 48.00 0.01 21.00 0.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,017.00 0.13 1,450.00 0.20 932.00 0.14 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 197,638.00 25.77 80,720.00 10.99 230,496.00 34.52 

รวมสินทรัพย์ 767,049.00 100.00 734,404.00 100.00 667,752.00 100.00 
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00

   - กิจการอ่ืน 15,442.00 2.01 12,801.00 1.74 12,657.00 1.90

หน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   - สญัญาเช่าทางการเงิน-กิจการอ่ืน 1,163.00 0.15 312.00 0.04 328.00 0.05

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,367.00 0.70 0.00 0.00

เงินกูย้ืมระยะสั้น 0.00 5,001.00 0.68 170.00 0.03

เงินรับล่วงหน้าตามสญัญาจะซ้ือจะขาย 317.00 0.04 7,103.00 0.97 3,493.00 0.52

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 0.00 0.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 295.00 0.04 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 22,289.00 2.91 25,512.00 3.47 16,648.00 2.49

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,809.00 0.63 884.00 0.12 555.00 0.08

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 42,907.00 5.59 0.00 0.00

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,274.00 0.17 2,397.00 0.33 1,450.00 0.22

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48,990.00 6.39 3,281.00 0.45 2,005.00 0.30

รวมหนี้สิน 71,279.00 9.29 28,793.00 3.92 18,653.00 2.79

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

      ทนุจดทะเบียน 1,149,760.00 1,149,760.00 1,149,760.00

      ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 585,496.00 76.33 715,021.00 97.36 715,021.00 107.08

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 624,226.00 81.38 624,226.00 85.00 624,226.00 93.48

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 0.00 0.00

          จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9,834.00 1.28 9,834.00 1.34 9,834.00 1.47

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (522,146.00) (68.07) (643,472.00) (87.62) (699,985.00) (104.83)

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,640.00) (0.21) 2.00 0.00 3.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 695,770.00 90.71 705,611.00 96.08 649,099.00 97.21

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 767,049.00 100.00 734,404.00 100.00 667,752.00 100.00

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รำยกำร

ปี 2558 ปี 2559
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 9,347.00 23.08 427,530.00 97.23 39,907.00 75.22

รายไดค้า่เช่าและบริการ 537.00 1.33 0.00 0.00 4,670.00 8.80

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 1,422.00 2.68

ดอกเบ้ียรับ 11,406.00 28.16 4,161.00 0.95 3,954.00 7.45

รายไดอ่ื้น 3,035.00 7.49 8,014.00 1.82 3,104.00 5.85

หน้ีสูญรับคืน 16,177.00 39.94 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรำยได้ 40,502.00 100.00 439,705.00 100.00 53,057.00 100.00

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 11,904.00 29.39 385,887.00 87.76 34,588.00 65.19

ตน้ทนุคา่เช่าและบริการ 295.00 0.73 0.00 0.00 4,970.00 9.37

ตน้ทนุจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 422.00 0.80

รวมต้นทุนขำย 12,199.00 30.12 385,887.00 87.76 39,980.00 75.35

คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,434.00 25.76 20,809.00 4.73 5,175.00 9.75

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 68,457.00 169.02 55,937.00 12.72 38,295.00 72.18

คา่ตอบแทนกรรมการ 11,634.00 28.72 14,524.00 3.30 11,176.00 21.06

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 0.00 0.00 9,135.00 2.08 2,475.00 4.66

ขาดทนุจากการลดมูลคา่ตน้ทนุโครงการ 0.00 0.00 28,873.00 6.57 0.00 0.00ขาดทนุ(โอนกลบั) จากการลดมูลคา่ตน้ทนุโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,275.00) (9.94)

หน้ีสงสยัจะสูญ 50,543.00 124.79 35,184.00 8.00 19,371.00 36.51

รวมค่ำใช้จ่ำย 141,068.00 408.54 164,462.00 212.92 71,217.00 284.93

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหักดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิได้ (112,765.00) (278.42) (110,644.00) (25.16) (58,140.00) (109.58)

ตน้ทนุทางการเงิน 684.00 1.69 4,435.00 1.01 54.00 0.10

รวมค่ำใช้จ่ำย 153,951.00 510.23 554,784.00 313.93 111,251.00 385.03

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหักภำษเีงนิได้ (113,449.00) (280.11) (115,079.00) (26.17) (58,194.00) (285.03)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (4,499.00) (1.02) 0.00

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี (113,449.00) (280.11) (119,578.00) (27.20) (58,194.00) (109.68)

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 13,386.00 3.04

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไว้ (619.00) (1.53) 1,681.00 3.17

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (114,068.00) (281.64) (106,192.00) (24.15) (56,513.00) (106.51)

รำยกำร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้ว
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (114,054.00) (106,191.00) (56,512.00)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย (14.00) (1.00) (1.00)

(114,068.00) (106,192.00) (56,513.00)

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น(บาท) (0.28) (0.18) (0.08)

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น(บาท) (0.25) (0.17) (0.07)

รำยกำร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว



  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

GREEN         ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 102 
 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ (113,449.00) (115,187.00) (58,194.00)

ขาดทนุจากการด าเนินงานส่วนงานท่ียกเลิก 0.00 107.00 0.00

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 

เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: 

หน้ีสูญรับคืน (16,177.00) 0.00 0.00

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 50,542.00 34,748.00 19,372.00

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,141.00) 0.00 0.00

ขาดทนุ(โอนกลบั)จากการลดมลูคา่ของตน้ทนุพฒันาโครงการ 4,250.00 28,873.00 (5,275.00)

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 1,272.00 79.00

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ-อ่ืน 0.00 9,135.00 2,475.00

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์น (331.00) 0.00 0.00

สินทรัพยต์ดับญัชี 0.00 1,159.00 2,273.00

หน้ีสินตดับญัชี 0.00 (7,814.00) (924.00)

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,703.00 3,473.00 6,406.00

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 334.00 1,373.00 875.00

คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 684.00 4,352.00 54.00

ดอกเบ้ียรับ (11,406.00) (5,323.00) (3,954.00)

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง (83,991.00) (43,832.00) (36,813.00)

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7,974.00 0.00 0.00

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,375.00 1,796.00 (22,677.00)

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในตน้ทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (1,299.00) 362,793.00 33,572.00

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,747.00 170.00 0.00

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 163.00 1,208.00 148.00

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 440.00 (20,296.00) (3,283.00)

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสญัญาจะซ้ือจะขาย (252.00) (42,257.00) (2,689.00)

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,566.00 0.00 0.00

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (638.00) 0.00 0.00

เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ (35,000.00) 0.00 0.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ (33.00) (249.00) (141.00)

จ่ายดอกเบ้ีย (670.00) (5,566.00) (54.00)

จ่ายภาษีเงินได้ (313.00) (4,365.00) (873.00)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (87,931.00) 249,402.00 (32,810.00)

รำยกำร
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทนุชัว่คราว (58,461.00) (30,250.00) 100,250.00

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (36,330.00)

รับช าระเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั (100,000.00) 100,000.00 0.00

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น (117,000.00) 0.00 0.00

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (42,956.00) (1,033.00) (1,874.00)

เงินสดจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 (74,154.00)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (66.00) (45.00) 0.00

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 4,675.00 9.00

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบ้ียรับ 10,819.00 5,743.00 4,140.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (307,664.00) 42,760.00 28,371.00

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น 0.00 (9,026.00) (4,772.00)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,000.00 0.00 0.00

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,286.00) (4,798.00) (312.00)

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,726.00) (360,034.00) 0.00

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 519,085.00 129,525.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงิน 564,073.00 (244,333.00) (5,084.00)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 168,478.00 47,829.00 (9,523.00)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 6,274.00 174,752.00 222,581.00

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 0.00 0.00 0.00

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 174,752.00 222,581.00 213,058.00

รำยกำร
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)                                                  ปี 2558                     ปี 2559                  ปี 2560                       

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  25.55  25.62  26.26 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  11.41  12.92  13.54 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  0.62  51.93   4.82 
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  585.06  7.03  75.68 
  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร(เท่า)  0.79 10.14 0.44 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  0.07  1.58 0.15 
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  4,917.94  230.34 2,446.61 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  1.03  21.64 2.22 
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  356.02  16.87 164.58 
  Cash Cycle (วนั)  5,146.97  220.50  2,357.71 

          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILTY RATIO)  
  อตัราก าไรขั้นตน้(%)  -5.72% 9.74% 11.34% 

  อตัราก าไรสุทธิ (%)  -280.11% -24.15% -109.68% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  -23.05% -15.14% -8.34% 

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICENCY RATIO)      

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  -21.06% -14.74% -8.29% 

  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า)  0.08  0.59  0.08 

           

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   0.10 0.04 0.03 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  -164.86  -24.95  -1076.67  
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14. การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
  14.1  ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ) ช่ือเดิม 
บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองเล่น
อิเลคทรอนิคส์ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ โตะ๊พลู และโตะ๊ฟตุบอล เป็นตน้ ซ่ึงมียอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดผลิตภณัฑเ์พ่ือความบนัเทิง รวมทั้งกระแสทางเทคโนโลยตี่างๆ ในปี 2555 บริษทั
จึงไดเ้ร่ิมมีการปรับกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจโดยมีการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีโครงการ 
คอนโดมิเนียม ในจังหวดั มหาสารคาม ช่ือ ร็อคเซีย คอนโด จ านวน 4 อาคาร เร่ิมโอนให้แก่ลูกค้าท่ีสนใจตั้ งแต่ปี 2559                
แต่เน่ืองจากท่ีผา่นมามีความล่าชา้ในการจ าหน่ายท าใหบ้ริษทัปรับเปล่ียนอาคารบางส่วนเป็นใหเ้ช่า เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งโครงการ
ใกลก้บัสถาบนัการศึกษาซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี ภายหลงัจากเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ปัจจุบนัมี
ลูกคา้เช่าอยูม่ากกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนหอ้งเช่า 

บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบกิจการ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นบริษทัย่อยของบริษทั และ
พฒันาโปรแกรมเพื่อสนบัสนุน เคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทั  แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการท า
ธุรกิจของบริษทั ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ปัจจุบนัไดจ้ดเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ตั้งแต่
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และจดช าระบญัชีวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั ช่ือเดิม บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบกิจการรับจา้งจดังานทั้งภายใน
และภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

ในปี 2558 บริษทั มีการจดัตั้ง บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ประกอบกิจการเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และพลงังาน
ทดแทน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาและวางแผนการด าเนินธุรกิจ  

ในปี 2559 บริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภท 
คอนโดมิเนียม ช่ือโครงการ ออริจินส์ บางมด – พระราม 2  ปัจจุบนัโครงการแลว้เสร็จและอยูร่ะหวา่งการโอนให้แก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงมี
ยอดโอนในปี 2559 จ านวน 251 หอ้ง จาก ทั้งหมด 371 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 67.65 ของจ านวนหอ้งทั้งหมด 

ในปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย
ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 25 ปี ( ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2581 ) 

14.1.1 รายได้ 
 บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2560 และ 2559 จ านวน 53.06  และ 439.71 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง  386.65  ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 87.93 เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยแหล่งรายไดส้ามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ รายได้
จากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
- พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 9.34 23.08 427.53 97.23 39.91 75.22 
-พลงังานไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 2.68 
รายไดจ้ากการบริการ       
-รายไดจ้ากการให้เช่าห้องพกัรายเดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 8.80 
- บริการรับจดังาน 0.44 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
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รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- บริการอ่ืนๆ 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 
รายไดอ่ื้น 30.62 75.59 12.17 2.77 7.06 13.30 
รวมรายได ้ 40.50 100.00 439.70 100.00 53.06 100.00 

 
หมายเหต ุ    รายไดอ่ื้น เช่น รายไดบ้ริการอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และ 

หน้ีสูญรับคืน เป็นตน้ 
 

รายได้จากการขาย 
ส าหรับรายไดจ้ากการขายในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 9.34 ลา้นบาท บริษทัมีรายไดสู้งข้ึนจากปีก่อน 

ซ่ึงมีรายได้ 3.61 ล้านบาท สูงข้ึน 5.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 158.73 เน่ืองจากบริษัทเร่ิมมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งบริษทัเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 427.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 418.19 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 9.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ4,477.41 เน่ืองจากการลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั โดยระหวา่งปี โครงการ ออริจิน พระราม 2 มียอดจ าหน่ายร้อยละ 67.65 ของจ านวนทั้งหมด  

ส าหรับรายได้จากการขายในปี 2560 บริษทัมีรายได้จากการขาย ในบริษทัและบริษทัย่อยคือ รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดจ้ากการผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน 39.91ลา้นบาท และ 1.42 ลา้นบาทตามล าดบั  รวมรายไดจ้ากการ
ขายทั้งหมด 41.33 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 386.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ผา่นการพิจารณา
จากสถาบนัการเงินท าใหมี้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิลดลง 

รายได้จากการบริการ 
รายไดจ้ากการบริการในปี 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 0.54 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจากสญัญาจา้งของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงกบัคู่สญัญาตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงระหวา่งปี 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดังานต่าง ๆ  เน่ืองจาก
อยูใ่นระหวา่งการวางแผนการด าเนินงาน 

รายไดจ้ากการบริการในปี 2559    -ไม่มี-  

รายไดจ้ากการบริการในปี 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 4.67 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโดยการน า
อาคารบางส่วนของโครงการมาใหลู้กคา้เช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมใหลู้กคา้เช่าอยูต่ ั้งแต่เดือน เมษายน 2560 

 รายได้อ่ืน 
 รายไดอ่ื้นของบริษทั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการบริการอ่ืน  ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน เป็นตน้ 
 ในปี 2558 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ โดยในระหวา่งปี 
บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศรายหน่ึงซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสูญ จ านวน 16.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  24.41 ลา้นบาท 
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ในปี 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ ส่วนต่างเน่ืองจากการยกเลิกสัญญา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เป็น
ตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัยอ่ย มีส่วนต่างในการยกเลิกสญัญา จ านวน 6.55 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ียรับ ส่วนต่างเน่ืองจากการยกเลิกสัญญา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เป็น
ตน้ โดยในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงินจ านวน 3.95 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ตน้ทุนจากการขาย 11.90 385.89 34.59 
รายไดจ้ากการขาย 9.35 427.53 39.91 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 127.27 90.26 86.67 

 

ตน้ทุนขายของบริษทัประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  

ส าหรับปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 11.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 127.27 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย จ านวน 4.25 ลา้นบาท ซ่ึงพิจารณาจากราคาขายและค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัของโครงการ 

ส าหรับปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 385.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.26 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน และในปี 2559 บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย จ านวน 28.87 ลา้นบาท ซ่ึงพิจารณาจากตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยผูป้ระเมิน
ภายนอก 

ส าหรับปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 34.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงลดลงเม่ือ
เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ในระหวา่งปีบริษทัไดมี้การกลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย จ านวน 5.28 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนนโยบายในการจ าหน่ายหอ้งชุดเป็นการน าหอ้งชุดบางส่วน
ใหลู้กคา้เช่า 

ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ตน้ทุนจากการขาย 0.00 0.00 0.42 
รายไดจ้ากการขาย 0.00 0.00 1.42 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 0.00 0.00 29.58 

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้าประกอบดว้ย ค่าแรงทางตรง ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายในการผลิต 
 ส าหรับปี 2560 บริษทัย่อยมีตน้ทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 29.58 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเป็นค่า
เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 0.32 ลา้นบาท 

 ต้นทุนบริการ         (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ตน้ทุนจากการบริการ 0.30 0.00 4.97 
รายไดจ้ากการบริการ 0.54 0.00 4.67 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการบริการ (ร้อยละ) 55.56 0.00 106.42 
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ส าหรับปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนบริการ จ านวน 0.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของรายไดจ้ากการบริการ ซ่ึงลดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานทัว่ไป 

ส าหรับปี 2559 บริษทัไม่มีตน้ทุนและรายไดจ้ากการบริการ 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนบริการจ านวน 4.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 106.42 ของรายได้จากการบริการ ซ่ึง

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือนของโครงการแห่งหน่ึงของบริษทั เช่น ค่าเส่ือมราคา  
ค่าจา้ง  ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10.43 20.81 5.18 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119.69 134.50 54.92 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11.63 13.59 11.18 
   รวมค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร 141.75 168.90 71.28 
   รวมรายได ้ 40.50 439.71 53.06 
สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) 350.00 38.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      134.34 

 

ในปี 2560  2559  และ 2558  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 71.28 ลา้นบาท  168.90 ลา้นบาท และ 
จ านวน 141.75 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด เช่น ค่าจดัการดา้นการตลาด 
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายในการโอน เป็นตน้ 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตน้ทุนทางการเงิน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ฯ หน้ีสงสยัจะสูญ 
และ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี             
           (หน่วย : ลา้นบาท)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 26.54 22.92 16.40 

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร 11.63 14.50 11.18 

ค่าบริหารงานอ่ืน ๆ 29.72 33.05 21.90 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.68 4.43 0.05 

หน้ีสงสยัจะสูญ1 58.50 35.18 19.37 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์2   4.25 28.87 (5.28) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน3 - 9.14 2.48 

รวม 131.32 148.09 66.10 

    

หมายเหต ุ 1 ในปี 2558 บริษัทพิจารณาตั้งหนีส้งสัยจะสูญการโอนสิทธ์ิเงินมดัจ าซ้ือท่ีดิน จ.มหาสารคาม จ านวน 46 ล้าน
บาท ในปี 2559 บริษทัพิจารณาตัง้หนีส้งสัยจะสูญเงินประกันการศึกษาโครงการ จ านวน 35 ล้านบาท ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดตามหนีข้องฝ่ายนิติกรรมของบริษทั และในปี 2560 บริษัทย่อยตั้งหนีส้งสัยจะ
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สูญเงินมดัจ าค่าหุ้นในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัย่อยเป็นผู้ลงทุนจ านวน 19  ล้านบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
ทวงถาม ส่วนท่ีเหลือเป็นการปรับรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
2 ในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการลดมลูค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ร็อคเซีย 
จ.มหาสารคาม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีค้างมานาน และมียอดขายค่อนข้างน้อยอาจได้รับผลกระทบจาก
สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงได้มีการค านวณและวิเคราะห์มูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระ ปี 2560 บริษัทกลับรายการด้อย
ค่าต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์จ านวน 5.28 ล้านบาท เน่ืองจากการเปลี่ยนนโยบายจากการขายเป็นการ
ให้เช่า 
3 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท  ออร่า ดรีม จ ากัดบางส่วน 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยงัมผีลขาดทุนการด าเนินงาน 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ          (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าไรสุทธิ (114.07) (106.19) (56.51) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  (0.28) (0.18) (0.08) 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (280.10) (24.15) (109.68) 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) (23.05) (15.14) (8.34) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) (21.06) (14.74) (8.29) 

 ปี 2558  2559 และ 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 114.07 ลา้นบาท จ านวน 106.19 ลา้นบาท และ จ านวน 56.51 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

   ปี 2558 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 31.69  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.47  เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทัมี
ผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารงานเพ่ิมข้ึนจากการวางแผนการลงทุน การจดัหาทุน และการจดัหาบุคคลกร
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เพียงพอในการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทเ ร่ิมมีการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในช่วงไตรมาศสุดทา้ยของปี  ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัยงัคงต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี  

ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 7.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.91  เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทัมีผล
ขาดทุนลดลงเน่ืองจากบริษทัมีการพิจารณาบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย ์โครงการ ร็อคเซีย      
จ.มหาสารคาม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีคา้งมานาน และมียอดขายค่อนขา้งนอ้ยอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้ง
บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั แห่งหน่ึงเน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนการด าเนินงาน นอกจากน้ีบริษทัมีการอนุมติัปิด
บริษทัยอ่ย (บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ส์ จ ากดั ) เน่ืองจากไม่ไดด้ าเนินกิจการเป็นเวลานาน  

ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 49.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.78  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัไดมี้
นโยบายในการน าอาคารชุดบางส่วนเปิดใหลู้กคา้เช่า และมีการปรับปรุงกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุนเน่ืองจากเกิดรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง และในช่วงปลายปี 2560 บริษทัไดเ้ร่ิมลงทุนในธุรกิจพลงังานโดยการลงทุนในบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั ท าให้
เกิดรายไดอี้กทางหน่ึง รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีลดลงจากปีก่อนโดยค่าใชจ่้ายในการขายลดลงร้อยละ 75.10 และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงร้อยละ 55.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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 ในปี 2557 บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริการและ
พฒันาระบบโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่นสันทนาการนั้นไดมี้การหยุดการประกอบกิจการเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัฯมีกลุ่มลูกคา้เดียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ โดยให้บริการเก่ียวกบัการ
ดูแล ซ่อมแซม และพฒันาระบบโปรแกรมของเคร่ืองเล่นสนัทนาการท่ีบริษทัฯจ าหน่ายนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการวางแผนในการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ โดยฝ่ายบริหารก าลงัพิจารณาเก่ียวกบัแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 ส่วนบริษทัย่อยอีกแห่งคือ บริษทั กรีน พลสั แอทเซส จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั บูสท์พลสั จ ากดั) เดิมประกอบกิจการ 
รับจา้งจดังานทั้งภายใน และภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด แต่จากสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขนัของตลาด และสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ท่ีผ่านมาท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว      
ไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการวางแผนการด าเนินงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงคาดวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะสามารถเร่ิมด าเนินการตามแผนงานไดใ้นปี 2559 

 ในปี 2558 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (ACD ENERGY CO.LTD.,) ทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ทุน
ช าระแลว้ จ านวน 20,000,000 บาท เพ่ือขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลงังาน ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ ธุรกิจพลงังานทดแทน
เป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เช่น SOLAR, พลงังานลม, พลงังานน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะ
ลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
มากข้ึน ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ในปี 2557 และ 2558 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระหวา่งการวางแผนการด าเนินงาน
และการลงทุน ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพิจารณาถึงความเส่ียงในการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมีความสามารถในการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง โดยระหวา่งไตรมาสสุดทา้ยบริษทัฯไดเ้ร่ิมมีการรับรู้
รายไดจ้ากการด าเนินงานในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และยงัคงมีแผนการลงทุนในบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2559 เพ่ือให้
เกิดการรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

 ในปี 2559 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (Orin Property Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียน 150,000,000 
บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นบาท) โดยซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นของบริษทัในราคา 160 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2559 โดยบริษทัดงักล่าวไดมี้การด าเนินธุรกิจในสายงานพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ช่ือ โครงการ คอนโดออริจินท ์บางมด 
พระราม 2 ซ่ึงไดมี้การเปิดให้ลูกคา้ท่ีสนใจจองโครงการตั้งแต่ปี 2557 และเร่ิมโอนให้แก่ลูกคา้ในปี 2559 โดยเร่ิมโอนให้แก่
ลูกคา้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ปัจจุบนัมีการโอนหอ้งใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ประมาณร้อยละ 73.85 ของจ านวนห้องทั้งหมดซ่ึงคาดวา่
จะสามารถจ าหน่ายหอ้งทั้งหมดไดภ้ายในปี 2561  

 ระหว่างปี 2559 บริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ไดจ้ดเลิกบริษทั กบักรมธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 
ธันวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายในการด าเนินงานในธุรกิจของบริษทัอีกต่อไป นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เร่ิมประกอบกิจการผูบ้ริหารของบริษทัจึงมีมติให้เลิกกิจการ ปัจจุบันจดช าระบัญชี
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2560 
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สินทรัพย์ 
 ณ ส้ินปี  2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 667.75 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 
734.40 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี 2560 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 437.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 230.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 ท่ีมี
สินทรัพยห์มุนเวยีน 653.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 80.72 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.99  ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลงจ านวน 66.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของสินทรัพยร์วมปี
ก่อน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เน่ืองจากระหวา่งปี บริษทัยอ่ยมีการพิจารณาตั้งดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น
จ านวน 19 ลา้นบาท และบนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 20.01 ลา้นบาทส่งผลใหท้รัพยสิ์นรวมมีมูลค่าลดลง 
 ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 734.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2558 ซ่ึงมีจ านวน 
767.05 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี 2559 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 653.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 80.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2558 ท่ีมีสินทรัพย์
หมุนเวยีน 569.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.23 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 197.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.77 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลงจ านวน 32.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของสินทรัพยร์วมปีก่อน 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์เน่ืองมาจากระหวา่งปี บริษทัมีการพิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจาก
การลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 28.87 ลา้นบาท และ บนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนอ่ืนจ านวน 9.14 ลา้นบาทส่งผลให้
สินทรัพยร์วมลดลง 

ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 767.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 
303.72 ลา้นบาท โดยสินทรัพยร์วมปี 2558 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 569.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.23 ของสินทรัพย์
รวม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 197.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.77 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2557 ท่ีมี
สินทรัพยห์มุนเวยีน 256.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 47.15 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.52 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมของบริษทัเพ่ิมข้ึนจ านวน 458.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 150.84 ของสินทรัพย์
รวมปีก่อน โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนโดยในปี 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน  398.46 ลา้นบาท ในปี 
2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน 585.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 187.04 ลา้นบาท เป็นผลใหมู้ลค่าสินทรัพยร์วม
ของบริษทัเพ่ิมข้ึน 

2. บริษทัมีการจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั จ านวน 117 ลา้นบาทท าใหร้ายการในส่วน
ของสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 

3. เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัเขา้ท าสญัญาวางเงินประกนั เพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ เดอะ โนเบิล อพาร์เมนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาทท าใหร้ายการสินทรัพยห์มนเวยีนเพ่ิมข้ึน 

4. ซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยปี 
2557 บริษทัมีมูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1.53 ลา้นบาท ปี 2558 บริษทัมีมูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จ านวน 51.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 50 ลา้นบาท ท าใหร้ายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 

5. รายการเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ านวน 100 ลา้นบาท ในปี 2558 บริษทัไดว้างเงินฝากประจ า
กบัธนาคารในประเทศจ านวน 50 ลา้นบาทเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของธนาคารดงักล่าว และไดว้างเงินฝากประจ าท่ีมี
อยู่กบัธนาคารในประเทศอีกแห่ง จ านวน 50 ลา้นบาทเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารดงักล่าว ท าให้สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 
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เงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนซ่ึงบริษทัน าไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้นไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่ ตราสาร 
เงินฝากประจ า เป็นตน้โดยบริษทัไดมี้การลงทุนประเภทเงินลงทุนชัว่คราวดงัน้ี 
 ในปี 2560 บริษทัไม่มีเงินลงทุนชัว่คราว  
  ในปี 2559 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 100 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคารแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 1.5 ต่อปี 

 ในปี 2558 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 70 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคารแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 1.5 ต่อปี 

ลกูหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2560 มีจ านวน 3.03 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 3.03 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 2.39  แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.64 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในระหวา่งปีบริษทัไดล้งทุนในธุรกิจพลงังานซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทซ้ือขายและมีการรับช าระเงินภายหลงัจากการส่ง
มอบสินคา้ ซ่ึงลูกคา้เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือจึงเช่ือไดว้า่จะปราศจากความเส่ียงในการคา้งช าระหรือเป็นหน้ี
สูญ 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2559 มีจ านวน 2.39 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2.39 ลา้นบาท โดยลดลง
จากปี 2558 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 2.62  แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2.62 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.23 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งบริษทัมีการเปล่ียนการด าเนินธุรกิจจากธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ันทนา
การ เป็นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายซ่ึงรับรู้รายการขายเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคา้ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในเร่ือง
ลูกหน้ีคา้งช าระหน้ี และหน้ีสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2558 มีจ านวน 2.62 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2.62 ลา้นบาท โดยลดลง
จากปี 2557 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 13.91 แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 6.31 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 7.60  ลา้นบาท ลดลงจ านวน 11.29 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งบริษทัมีการเปล่ียนการ
ด าเนินธุรกิจจากธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ันทนาการ เป็นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายซ่ึงรับรู้รายการขาย
เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองลูกหน้ีคา้งช าระหน้ี และหน้ีสูญ 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี   (หน่วย : ลา้นบาท) 
อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2.62 5.62 2.39 5.19 3.03 9.04 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - - - - 
3 – 6 เดือน - - - - - - 
6 – 12 เดือน - - - - - - 
เกิน 12 เดือน 44.00 94.38 43.86 94.81 30.49 90.96 
รวม 46.62 100.00 46.26 100.00 33.52 100.00 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (44.00)  (43.86)  (30.49)  
รวม 2.62  2.39  3.03  
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ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 0.22 - 0.18 - 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - - - - 
3 – 6 เดือน - - - - - - 
6 – 12 เดือน - - - - - - 
เกิน 12 เดือน 3.40 100.00 0.38 100.00 - - 
รวม 3.40 100.00 0.60 100.00 0.18 100.00 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3.40)  (0.38)  -  
รวม -  0.22  0.18  

 
การพจิารณาตั้งส ารองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 

บริษทัมีนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บหน้ี
และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่อาจเกิดความไม่แน่นอน
ในการเรียกช าระหน้ี ผูบ้ริหารจะมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนเท่ากบัมูลค่าลูกหน้ีคงคา้งทนัที  
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายตดัหน้ีสูญตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตดัหน้ีสูญ บริษทัจะตอ้งติดตาม
ทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควร มีหลกัฐานการติดตามทวงถาม และยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี โดยปรากฏวา่ 

 1) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่สาบสูญไปและไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 
 2) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้ งหมดของลูกหน้ีก่อนเป็นจ านวน
มากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี นอกจากน้ี บริษทัอาจตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากการด าเนินการโดยฟ้องร้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือคดี
ลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้ 

ปี 2560 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 30.49 ลา้นบาทลดลงจากปี 2559 มีค่าเผื่อหน้ีจ านวน 43.86 ลา้น
บาทลดลง ร้อยละ 30.48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปีบริษทัไดมี้การตดัรายการลูกหน้ีเน่ืองจากส้ินสุดคดีความ 

 ปี 2559 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 43.86  ลา้นบาทลดลงจากปี 2558 มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
จ านวน 44.00 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.32  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 

 ปี 2558 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 44 ลา้นลดลงจากปี 2557 มีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 55.63 
ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.90  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากระหวา่งปี 2558 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศราย
หน่ึงตามค าสั่งศาลซ่ึงบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวในปี 2555 ท าให้ค่าเผื่อหน้ีซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหค้่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีมูลค่าลดลง 
เงินประกนัเพือ่ศึกษาโครงการ 
 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินมดัจ าค่าหุน้เพ่ือศึกษาโครงการพลงังานไฟฟ้าแห่งหน่ึง ต่อมาไดมี้การยกเลิกการ
ลงทุนในโครงการดงักล่าวตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินมดัจ าทั้งหมด
เน่ืองจากอยูใ่นขั้นตอนการเรียกช าระเงินคืนจากผูข้าย 
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 ในปี 2559 บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในเงินประกนัการศึกษาโครงการดงักล่าวเน่ืองจากผูข้ายยงัไม่คืนเงิน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัตามขอ้ตกลงและอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของการด าเนินการทางกฎหมาย จึงพิจารณาใหต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญส าหรับเงินประกนัดงักล่าวทั้งจ านวน 
 ในปี 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญาวางเงินประกนั โดยท าบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเดอะ         
โนเบิล อพาร์เมนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขหากบริษทัเห็นวา่ไม่คุม้ค่าในการลงทุนสามารถ
ขอให้ผูข้ายคืนเงินประกนัให้แก่บริษทัทั้งจ านวน ปัจจุบนับริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การลงทุนในโครงการ ไม่คุม้ค่าในการ
ลงทุน ในท่ีคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ยกเลิกการลงทุนในโครงการดงักล่าว และให้ผูข้าย
คืนเงินประกนัการศึกษาโครงการจ านวน 35 ลา้นบาทให้แก่บริษทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษทัเป็นผูด้  าเนินการ
แจง้ยกเลิกสญัญาวางเงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการและขอรับเงินคืนจากผูข้าย 
ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย เป็นมูลค่าการพฒันาโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม และ โครงการ ออริจินส์ 
บางมด พระราม 2โดยแสดงมูลค่าคงเหลือของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ียงัไม่ไดโ้อนใหแ้ก่ลูกคา้  

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี 2560 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 211.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2559 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ านวน 324.15 ล้านบาท ลดลง 112.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของต้นทุนพฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายโดยการน าหอ้งชุดบางส่วนของโครงการ ร็อคเซีย 
จ.มหาสารคาม ให้เช่าแก่ลูกคา้ท่ีสนใจ บริษทัจึงไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี 2559 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 324.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
161.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายในปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัไดซ้ื้อเงิน
ลงทุนใน บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2  

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทัในปี 2558 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวน 162.89 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2557 จ านวน 2.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในปีก่อน สาเหตุเกิดจากการลงทุนใน
โครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม และการขายโครงการ อิมเพลส จ.นครปฐม 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2560  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 120.61 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 43.36 ลา้นบาท จ านวน 77.25 ลา้นบาท เน่ืองจากระหวา่งปีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ซ่ึงมีมูลค่า ท่ีดิน อาคารละอุปกรณ์ ตามบญัชี จ านวน 40.33 ลา้นบาท และบริษทัมีการซ้ือ ท่ีดินและอาคาร มูลค่ารวม 19 ลา้นบาท
ใน จ.ลพบุรี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2559 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 43.36 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  ท่ีมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 51.53 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัจ าหน่ายยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือในปี 2558 เพื่อลด
ค่าใชจ่้ายในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2558 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 51.53 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  ท่ีมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 1.53 ลา้นบาท สาเหตุจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัซ้ืออาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ส านกังานมูลค่า 42 
ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของบริษทั 
 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นทรัพยสิ์นบางส่วนของโครงการ ร็อคเซีย จ.มหาสารคาม ซ่ึงบริษทัได้เปล่ียน
นโยบายโดยการน าหอ้งชุดบางส่วนใหลู้กคา้ท่ีสนใจเช่า ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 เป็นตน้มา 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัในปี 2560 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 75.54 ลา้นบาท เกิดจากการโอน ตน้ทุน
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายตามนโยบายการใหเ้ช่า 
 เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจ ากดัในการใช้ 
 ในปี 2558 บริษทัไดว้างเงินฝากประจ ากบัธนาคารในประเทศจ านวน 50 ลา้นบาทเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว และไดว้างเงินฝากประจ าท่ีมีอยูก่บัธนาคารในประเทศอีกแห่ง จ านวน 50 
ลา้นบาทเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารดงักล่าวโดยมีก าหนดการช าระคืนทั้งส้ิน 120 งวด อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 
ต่อปี 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
ตารางมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 2559 และ 2560 

 
บริษัท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดั 17,800,000.00 - - 

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 29,999,960.00 29,999,960.00 29,999,960.00 

บริษทั เอซีดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 19,999,960.00 19,999,960.00 34,999,960.00 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - 160,000,000.00 160,000,000.00 

บริษทั เจ.อี โซ,ร์ ลพบุรี จ ากดั - - 14,499,800.00 

รวม 67,799,920.00 209,999,920.00 239,499,720.00 

ในปี 2552 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท์ วิชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จดัท า ออกแบบ และ
พฒันาเวบ็ไซด์ และโฮมเพจ รับโฆษณา  ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสายโทรศพัท ์
เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดในระหวา่งปี 2556 
เพ่ือพฒันาระบบโปรแกรมส าหรับใชใ้นเคร่ืองเล่นสนัทนาการ 

 ในปี 2555 บริษทัฯลงทุนในบริษทั บูสท์ พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ระหว่างปี 2556 บริษทัเพ่ิมเงินลงทุนในหุ้นสามญั โดยเพ่ิม
มูลค่าหุน้จาก หุน้ละ 6 บาท เป็น หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 12.00 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 30 
ลา้นบาท 

 ในปี 2558 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท(ถือหุน้ร้อยละ 99.99) ซ่ึงระหวา่งปีบริษทัเพ่ิมเงินลงทุนเป็นหุน้สามญัจ านวน 1.9 ลา้น
หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 19.00 ล้านบาทบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนซ่ึงคาดการณ์ว่าในอนาคตน ้ ามนัก าลงัจะ
ลดลง ก๊าชธรรมชาติจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน และผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่ธุรกิจดงักล่าวน่าจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
มากข้ึน 

 ในปี 2559 บริษทัฯลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้
ละ 1,066.67 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 160 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยมี์โครงการท่ีด าเนินงานอยูไ่ดแ้ก่ โครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2  เป็นอาคารชุดจ านวน 371 หอ้ง ณ วนัท่ี
บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญั โครงการมีความคืบหนา้ในการก่อสร้าง 100% และพร้อมโอนให้แก่ลูกคา้ไดท้นัที ในระหวา่งปี 2559 มี
การโอนขายใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ร้อยละ 67.65 ของโครงการ 
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 ในระหวา่งปี 2559 บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ ากดัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และช าระบญัชีแลว้เสร็จในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.145 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 14.49 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดังกล่าวประกอบธุรกิจพลงังาน
ทดแทน ปัจจุบนัมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25 
ปี ( ส้ินสุดสญัญา 30 ธนัวาคม 2581 ) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
               ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 116.66 
บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

เก่ียวเน่ืองมาจากกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย ไดร่้วมลงทุนกบักรรมการของบริษทั 
ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั แลว้ต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขอ้พิพาทกนั ท าให้บริษทัไม่ไดรั้บงบการเงินของบริษทัท่ีลงทุนไว้
ตั้งแต่ปี 2550 ดงันั้น เพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงิน
รวมไดแ้สดงเงินลงทุนดงักล่าวในมูลค่าตามบญัชีท่ีเคยบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทับนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงต่อมาบริษทัไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากบริษทัไม่มี
อ านาจควบคุมหรืออิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในบริษทัดงักล่าว 

ในปี 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถประเมินผลขาดทุนท่ี
อาจเกิดข้ึนจากเงินลงทุนดงักล่าวได ้

ในเดือนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีขอ้พิพาทยงัไม่สามารถไดข้อ้ยติุ ประกอบกบับริษทัภูเก็ต เพนนินซูล่า 
จ ากดั มีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่
โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บริษทับนัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ลา้น
บาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในเดือนธนัวาคม 2559 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงั
ไม่ไดข้อ้ยติุ 

ในปี 2559 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีขาดทุนจากการด าเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 9.14 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้น
ใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในปี 2560 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ของเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนจากการด าเนินงาน
และขาดทุนสะสมยกมา บริษทัจึงพิจารณาใหบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2.48 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้น
ใหเ้ห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ทีด่นิรอการพฒันา/ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 
ท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 52.87 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายโรงงาน คลงัสินคา้ในอนาคต โดยท่ี

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2551 มีมติใหน้ าเงินทุนในส่วนท่ีจะใชใ้นการขยายโรงงานผลิตสินคา้ คลงัสินคา้ 
ไปใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของบริษทั เน่ืองจากบริษทัไดป้รับพ้ืนท่ีของโรงงานจนมีพ้ืนท่ีเพียงพอกบัการผลิตสินคา้ในปัจจุบนั จึงไม่
มีความจ าเป็นตอ้งขยายโรงงานในขณะน้ี 

ในปี 2555 บริษทัไดน้ าท่ีดินรอการพฒันามาจดัสรรท่ีดิน เพ่ือขายตามโครงการ ดิ อิมเพลส โดยแบ่งเป็นแปลงยอ่ยทั้งหมด
จ านวน 49 แปลง จ าหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทบา้นเด่ียว 2 ชั้น และแปลงสาธารณูปโภคจ านวน 2 แปลง ซ่ึงคาดวา่
เฟสแรกจะแลว้เสร็จพร้อมขายในปี 2556 ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว ไดแ้สดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ในปี 2556 บริษทัไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโครงการ ดิ อิมเพลส จ านวน 
134.58 บาท และซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าท่ีช าระแลว้ 108 ลา้นบาทเพ่ือวตัถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯไดพิ้จารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดิ อิมเพลส ดว้ยมูลค่าส่ิง
ตอบแทน 144.28 ลา้นบาท และไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการ ตกัสิลา ตั้งอยูใ่นจงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 165.84 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์   

ในปี 2558 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 
โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 162.89 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 

ในปี 2559 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 
โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 143.75 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และในระหว่างปี
บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงมีโครงการ ออริจินส์คอนโด บางมด พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่า
ท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นจ านวน 180.40 
ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

         (หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตน้ทุนการพฒันาครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559      162.89 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี           22.68 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      552.93 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                   (385.48) 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า       (28.87) 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     324.15 
 
ในปี 2560 บริษทัได้แสดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้ งค่าใช้จ่ายในการพฒันาท่ีดินโครงการร็อคเซีย (ช่ือเดิม 

โครงการ “ ตกัสิลา” ) จ านวน 64.52 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการ 
ออริจินส์คอนโด บางมด พระราม 2 ไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดินโดยแสดงเป็นตน้ทุน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวน 142.46  ลา้นบาท ซ่ึงระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย ์ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
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         (หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตน้ทุนการพฒันาครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560      324.15 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี            0.54 
ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี                     (34.58) 
ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่า       (97.56) 
กลบัรายการ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า          5.27 
โอนค่าเผื่อการลดมูลค่าไปสินทรัพยใ์หเ้ช่า        14.00 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     211.82 

 
สินทรัพย์ท่ีไม่มตีัวตน 

ในเดือนมีนาคม 2548 บริษทัซ้ือสิทธิการใชต้ราสินคา้ “Medalist” จาก MMC ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 115 ลา้นบาท   
ท าให้บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวไดท้ั่วโลก ยกเวน้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา บริษทัมีนโยบายตดัจ าหน่ายค่าสิทธิในการใช้ค่า
เคร่ืองหมายการคา้ดว้ยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี โดย ณ ส้ินปี 2555 และ 2554 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองหมายการคา้
เป็นจ านวน 25.08 ลา้นบาท และ 36.65 ลา้นบาทตามล าดบั  

ในปี 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองหมายการคา้เป็นจ านวน 19.36 ลา้น
บาท  โดย ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองหมายการคา้เป็นจ านวนศูนยบ์าทและ 25.08 ลา้นตามล าดบั 

ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวน ศูนยบ์าท และ 
1.86 ลา้นบาทตามล าดบั 

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบัญชี จ านวน 0.18  ล้านบาท               
และ 1.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในปี 2558 และ 2557 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบัญชี จ านวน 0.09 ลา้นบาท            
และ 0.18 ล้านบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเน่ืองมาจากครบก าหนดอายุการใช้งานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าว 

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 0.05     
ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเน่ืองมาจากครบก าหนดอายกุารใชง้าน 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 0.02 ลา้น
บาท และ 0.05 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเน่ืองมาจากครบก าหนดอายกุารใชง้าน 

สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน 
ส าหรับปี 2558 บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นลบจ านวน 87.93 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557               

มีจ านวน 16.14 ลา้นบาท มีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 5.03 เท่า เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่น
มามีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 0.85 เท่า โดยสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทน าเงินสดใช้ในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์ละใชเ้ป็นเงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการอยา่งไรก็ตามบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 
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2558 จ านวน 174.75 ลา้นบาท และมีหน้ีสิน 71.28 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 1.03 เท่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทั
มีความสามารถในการช าระหน้ีและด าเนินกิจการไดอ้ยา่งพอเพียง 

ส าหรับปี 2559 บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 249.40 ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจากปี 2558 ซ่ึงมี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นลบจ านวน 87.93 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็นบวก 10.
44 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นลบ 5.03 เท่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
222.58 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 28.79 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 21.64  เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความสามารถ
สูงในการช าระหน้ี โดยสาเหตุหลกัมาจากในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน  

ส าหรับปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นลบจ านวน 32.81  ลา้นบาท ซ่ึงแตกต่างจากปี 2559       
ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกจ านวน 249.40  ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระเงินสดเป็น
ลบ 1.56 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นบวก 10.44 เท่า บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 213.06 ลา้นบาท มีหน้ีสิน 18.65 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 2.22 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมี
ความสามารถในการช าระหน้ี และด าเนินงานไดอ้ยา่งพอเพียง 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

1. หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีหน้ีสินรวม 71.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 จ านวน 58.34 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหวา่งปีบริษทักูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศเป็นจ านวน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปีบางช าระ 120 
งวดโดยมีเงินฝากประจ าจ านวน 50 ลา้นบาทในธนาคารดงักล่าวเป็นหลกัประกนั และมีเจา้หน้ีเช่าซ้ือจ านวน 5.97 ลา้นบาท 
(มูลค่าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) เกิดจากการเช่าซ้ือยานพาหนะส าหรับเป็นทรัพยสิ์นและใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทั 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวม 28.79 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 จ านวน 42.49 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหวา่งปี บริษทัมีการคืนเงินกูย้ืมระยะยาวใหแ้ก่ธนาคารในประเทศจ านวน 48.27 ลา้นบาท และช าระหน้ีท่ีเกิดจากการเช่าซ้ือ
จ านวน 5.34 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวม 18.65 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 จ านวน 10.14 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
ระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีการช าระเงินกูย้มืจ านวน 5 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นการช าระหน้ีตามปกติ 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับส้ินปี 2558 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 695.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 

290.74 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวน 405.01 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ติดลบคิดเป็นร้อยละ 23.05 ซ่ึงลดลงจากปี
ก่อน สาเหตุเกิดจากในปี 2558 บริษทัมีการรับช าระค่าหุ้นเพ่ิมจ านวน 187.04 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ิมข้ึนจ านวน
332.05 ลา้นบาท ระหวา่งปี บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทัมีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน
การบริหารงานเพ่ิมข้ึนจากการวางแผนการลงทุน การจดัหาทุน และการจดัหาบุคคลกรในการปฏิบติังานเพื่อให้เพียงพอในการ
ด าเนินงานของบริษทั และบริษทัเร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในช่วงไตรมาศสุดทา้ยของปี  
ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัยงัคงต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี  

ส าหรับส้ินปี 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 705.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น
จ านวน 695.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 9.86 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ติดลบคิดเป็นร้อยละ 15.14 ซ่ึงลดลง
จากปีก่อน สาเหตุเกิดจากในปี 2559 บริษทัมีการรับช าระค่าหุน้เพ่ิมจ านวน 129.52 ลา้นบาท ระหวา่งปี บริษทัมีผลประกอบการ
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ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 121.33 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทัมีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินประกนั
การศึกษาโครงการ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน การวางแผนการลงทุนต่าง ๆ  

ปี 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 649.10 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 705.61 
ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 56.51 ลา้นบาท อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นติดลบเป็นร้อยละ 8.34 ซ่ึงลดลงจากปีก่อน สาเหตุ
เกิดจากผลประกอบการท่ีขาดทุนลดลงประมาณร้อยละ 46.78  

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 ส าหรับปี 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาจา้งเหมาปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์จ านวน 12.99 ลา้นบาทซ่ึง
เกิดจากรายการจา้งเหมาท่ีไดท้ าไวก้บัผูรั้บจา้งในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และมีสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัแห่งหน่ึง
เป็นจ านวน 43 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้ช าระค่าหุ้นของบริษทัดังกล่าวแลว้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ตามมติท่ีประชุมวิสามญั              
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559  

 ส าหรับปี 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจ าตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น สัญญาเช่า
และบริการอ่ืน ๆ จ านวน 5.10 ลา้นบาท  

 ส าหรับปี 2560 บริษทัมีภาระผูพ้นัท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาบริการต่างๆ 1.58 ลา้นบาท
ซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ   

3. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานในอนาคต 

ส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง 

ประกอบกับสถาบนัการเงินมีความเขม้งวดในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอด

จ าหน่ายในโครงการท่ีบริษทัลงทุน ท าให้ยอดขายโครงการชะลอตวั และยงัส่งผลใหบ้ริษทัเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลบ ารุงรักษา

โครงการในส่วนท่ียงัเหลืออยู ่

        ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเกิดจากสภาพภูมิอากาศในพ้ืน
ท่ีตั้งโครงการเน่ืองจากการผลิตตอ้งอาศยัพลงังานจากแสงอาทิตย ์สามารถผลิตไดใ้นช่วงกลางวนัเท่านั้น ไม่เหมือนพลงังาน
ทดแทนประเภทอ่ืน เช่น กงัหันลม  พลงังานน ้ าจากเข่ือน ถ่านหิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบทางกายภาพต่างๆ เช่น ฝุ่ น 
ควนัไฟ มูลนก อุปกรณ์ต่างๆ สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  ซ่ึงตอ้งมีการดูแลบ ารุงรักษาอยา่สม ่าเสมอ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั 
บริษทั* ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคล
ใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า     
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู ้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชี 

 ในการน้ี  เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว    

บริษทัไดม้อบหมายให ้นายประทีป  อนนัตโชติ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายประทีป  อนนัตโชติ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ** 

1.  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี  ประธานกรรมการ     .............................................. 

2.  นายประทีป   อนนัตโชติ  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   .............................................. 

3.  นายอภิชาติ         ศิวโมกษ ์  กรรมการ        .............................................. 

4. นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากลุ  กรรมการ      .............................................. 

 

  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 

**ผู้รับมอบอ านาจ  นายประทีป  อนนัตโชติ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  .............................................. 

   

*     ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูล้งทุน 

       ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนบริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะส่งใหส้ านกังาน 

**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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 ทั้ งน้ี  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ . 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม            

โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับ

ผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัในกรณี

ของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 

56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจ้ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึง

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 ผู้มีอ านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษทั 
      

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  
อินทรสุขศรี 

68 -วิทยาลยัศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  3.99 
(หมายเหตุ : ขอ้มูล
สดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัดว้ยทุน
จดทะเบียน 

715,020,835 บาท 
ณ 31 ธนัวาคม 2560)   

ไม่มี   ปัจจุบนั 
 

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั 

-ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 

    -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ
เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

   
2556 

 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

 
-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์ 

          2556 -กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์ 

          2548 - ปัจจุบนั -กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 

          2542 -ผูบ้งัคบักองการเงิน -ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

        

          2535 -รองผูบ้งัคบัการกองการเงิน -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2533 -รองผูก้  ากบั(ท าหน้าท่ี
ปฏิบติัการ) 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2527 -สารวตัรแผนกงบประมาณ -กองการเงิน กรมต ารวจ 

          2524 -รองสารวตัรแผนก
งบประมาณ 
 
 
 

-กองการเงิน กรมต ารวจ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2.นายประทีป    
อนนัตโชติ 

61 -ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น
กรรมการ รุ่นท่ี 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560 -
ปัจจุบนั 

 
 

 
ก.ค. 59 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั 

2557-2558 
2550-2556 

 
2542-2549 
2538-2541 

-รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร/รองประธานกรรมการฯ 
-ประธานกรรมการการลงทุน 
-กรรมการบริหารความเส่ียง 
-รองประธานกรรมการบริษทั 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการบริหารความเส่ียง 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรี
นครินทร์ – เทพารักษ ์
-ผูจ้ดัการสาขา บางใหญ่ 
-ผูจ้ดัการสาขา สวนพลู 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
- บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 
 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดัมหาชน 

3.นางภวญัญา             
กฤตชาติ 

 

69 -บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560-
ปัจจุบนั 

 
 

7 ก.ค. 2559 -
ปัจจุบนั 

5 ก.พ. 2558 –       
7 ก.ค. 2559 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2552 – 2556 
2551 – 2555 
2550 – 2551 

 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการ 
- ท่ีปรึกษา 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
- บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
 
- บจ. บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์  
- บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
- บมจ. ที แอล เมแนจเมน้ท ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
4.นายวิรัติ  จนัทร์ศิริ-

วฒันา 
64 -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560-

ปัจจุบนั 
 

 
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั 
 
13 ก.พ. 2558 – 7 

ก.ค. 2559 
 

2553 – 2555 
 
 

2552 – 2557 
 

2555 – 2557  
 

 
2554 – 2556 

 
 
 

2552 – 2554 
 

-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
-กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- กรรมการ 
 
 
- ประธาน 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
แผนพฒันาองคก์ร 
 
- นกับริหาร 13 รองผูว้า่การ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบส่ือสาร 
 
- นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ 
(ดา้นบริการจดัการระบบ
จ าหน่าย) 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง 
 
- การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2550 – 2552  
 
 

2548 – 2550 
 
 
 

2542 – 2548 
 

- นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายจดัการยานพาหนะและ
เคร่ืองกล 
- นกับริหาร 10 ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ
ระบบส่ือสารและ
คอมพิวเตอร์ 
- นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการ
กองระบบส่ือสารฝ่าย
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 

-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
-การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
- การไฟฟ้านครหลวง 

5.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ 58 - University of California, Berkeley International Business 
Development Program 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560 - 
ปัจจุบนั 

 
2558 - ปัจจุบนั 

 
2531 – ปัจจุบนั 

 
 
 

2557 
 
 

2555 
 
 

2551 

-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธานหลกัสูตรพฒันา
สมัพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
- บริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
- บริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
- บริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
 
- บมจ.ซนัวูด้อินดสัทรีส์ 
 
 
- กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 
 
- บริษทั งานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

6.นายออย บุน อนั 

(Mr.Ooi Boon Aun) 
59 -บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโ์ปร์ ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 

(ลาออกจากต าแหน่ง 
เม่ือ 24 ก.พ. 2560) 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2547 – 2549  
2539 – 2549 

 
2546 – 2547 

 
2541 – 2546  

 

- กรรมการ 
 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 
- หวัหนา้ 
 
- รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บริษทั เคียน อินเวสเมน้ โฮลด้ิง ไพรเวท จ ากดั 
- บริษทั อีส แอรินแอน แอสเซส จ ากดั 
- ธนาคาร เดฟฟ่า อินเวสเมนท ์จ ากดั ฮ่องกง 
- สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน 
- นอร์ท เอเชียน ออริจิเนชัน่ ธนาคารสแตน
ดาร์ท เอเชีย จ  ากดั 
- TCC กรุ๊ป จ ากดั (กลุ่มบริษทัไทยเบฟเวอเรจ) 
 

7.นายเกลน ลาว เลียน 
เซ่ง 

52 -ปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลยั
แห่งชาติสิงคโปร์ 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
(ลาออกจากต าแหน่ง 
เม่ือ 24 ก.พ. 2560) 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2539 – 2549 

 
2539 – 2549 

 
2538 – 2539 
2538 – 2538  
2536 – 2537 
2536 – 2536 
2532 – 2536 

- กรรมการ 
 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
- ประธานบริหารและกรรมการ 
- กรรมการ / รองประธานคนแรก 
 
- สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  
 
- ผูจ้ดัการ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ  
- เหรัญญิก  
- นกัลงทุนทางการเงิน 
-ผูช่้วยนกัลงทุนทางการเงิน 

- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บริษทัฟลูตนั แคปิตอล 
- บริษทั อเมดีโอ รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยเูน่ียน สวิสเซอร์แลนด,์ 
Painewebbers 
- สาธารณรัญไซปรัสในภูมิภาคปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน 
- ธนาคาร Dresner 
- ธนาคารราโบ 
- ธนาคารยเูน่ียน, สวิสเซอร์แลนด ์
- ดีสทริคอล (แคลิฟอเนีย) 
- ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

8.นายไต ้ชอง อี 

(Mr.Tai Chong Yih) 
56 -ปริญญาโทการจดัการ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการคา้ 
มหาวิทยาลยัโตรอนโต ประเทศแคนาดา   

 

-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น
กรรมการ รุ่นท่ี 54/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

8.95 
 (หมายเหตุ : ขอ้มูล
สดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทั ดว้ยทุน

จดทะเบียน 

715,020,835  บาท  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560) 
 

ไม่มี ปัจจุบนั 
ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 

 
2552 – มิ.ย. 2559   

 
ม.ค. 2546 – ปัจจุบนั 

 
ก.ค. 2554 –  ธ.ค. 2555 
 
เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552 

 
 

เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 
 

เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550 
 

มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545 
 

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545 
 

ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544 
 

พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541 
 

ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538 
 

ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537 

-กรรมการ 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
-กรรมการ 
 
-ท่ีปรึกษา 
 
-ท่ีปรึกษา 
 
 
-กรรมการฝ่ายปฏิบติัการ 
 
-Country Head 
 
-ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-รองประธานอาวโุส 
 
-ผูช่้วยรองประธาน 
 
-ผูจ้ดัการ 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. หลกัทรัพย ์ไอร่า 
 
-บมจ. ถิรไทย จ ากดั  
 
-บจก. บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ , (Bina Puri 
Thailand) 
-บจก. บิน่า พร่ีู (ไทยแลนด)์ , (Bina Puri 
Thailand) 
 
-บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ  ากดั 
 
-RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย 
 
-Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย 
 
- Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd 
 
- London Forfaiting Asia Pacific Ltd 
 
-Cathay Trust Company Ltd 
 
-Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd 
 
-United Malayan Banking Corp Bhd 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

9.นายสิน เอกวิศาล 74 -ปริญญาโท M.Ec. (ทุนโคลมัเบีย) มหาวิทยาลยั ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย 

-ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ก.พ 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย. 2553 – 2554 
 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 
 

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552   
 

มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551 
 
 

มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548 
 
 

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานบริหารความเส่ียง 
- ประธาน  
 
- ท่ีปรึกษา  
- ท่ีปรึกษา  
 
- คณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
- ท่ีปรึกษา  
- ประธานกรรมการ  
 
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
- ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 
- ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  
 
- ประธานคณะกรรมการ
จดัการ/กรรมการ 
 
- กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 

- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
- บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป จ ากดั 
 
- บริษทั โรงแรมป่าตองพารากอน จ ากดั 
- บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 
 
- ตลาดเงิน  ตลาดทุน  การประกนัภยั                     
และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 
 
- บริษทั วฒันโสภณ จ ากดั 
- บริษทั ทรัพยเ์ซฟอพาร์ตเมน้ท ์จ  ากดั 
 
- บริษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จ  ากดั 
- บริษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากดั 
 
- บจก. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
 
 - บริษทั บริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั 
 
- บรรษทั บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1 

GREEN                                                                                เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี  130 
 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544 
 

ม.ค. 2539 – มิ.ย. 2543 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 2538 
 
 

2539 – 2544 
 

2539 – 2543 
 

2537 – 2539 
 

2533 – 2536 
 

2523 – 2536 
 

ปี 2536 
 
 

2533 – 2536 
 
 

2530 – 2533 
 

- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
  
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(สายสินเช่ือส านกังานใหญ่
และสาขา) 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(สายสินเช่ือส านกังานใหญ่)  
  
- ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ  
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่าย
บตัรเครดิต  
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่าย
กิจการสาขา และผูจ้ดัการภาค 1 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการสาขา  
และผูจ้ดัการส านกัสีลม   
 

- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- บริษทั ไชน่า (สยาม) อินชวัรัน จ ากดั 
 
- บริษทั บางกอก โพลีเอสเตอร์ จ  ากดั 
 
- บริษทัเงินทนุ ธนมาศ จ ากดั 
 
- บริษทั ทอ้ปอีซ่ี จ  ากดั 
 
- บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ภทัรธนกิจ  
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     2524 – 2530 
 
 
 

2520 – 2523 
 
 

2519 – 2520 
 
 
 

2517 – 2519 
 
 
 

2515 
 

2509 – 2512 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
สาขา  และผูจ้ดัการส านกั
ถนนเสือป่า  
 
- ผช.ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ (สินเช่ือ)  
  
- หวัหนา้ส่วนส่งเสริมธุรกิจ 
(วิเคราะห์และพิจารณาบริการ
ใหม่) ฝ่ายพฒันาธุรกิจ   
 
- หวัหนา้ส่วนพฒันาธุรกิจ 
(สินเช่ือ) ฝ่ายการธนาคาร 
(ภายในประเทศ)  
  
- ส่วนการพนกังาน ฝ่ายธุรการ  
 
- เศรษฐกร  
 
 

- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
- กรมวิเทศสหการ ส านกันายกรัฐมนตรี 

10.นายพิพทัธ์ วิริยะ

เมตตากุล 
34 - ปริญญาตรี  Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
-อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ

เป็นกรรมการ รุ่นท่ี 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560 – 
ปัจจุบนั 

 
 

ปี 2551 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2547 – ปัจจุบนั 
 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการการลงทุน 
 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ    

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
 
 
-บริษทั  18 ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 
-บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

11.นายแยพ คิม แยม 54 -สถาบนัการศึกษาดา้นเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบตัร
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ไม่มี ไม่มี 24 ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2556 -  ปัจจุบนั 

 
 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

-กรรมการ 

-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส  
-การพฒันาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , 
Amitra Expert SRL 
-บริษทัท่ีปรึกษาและให้ค  าปรึกษา'Fuller 
& Turner Corporate Services Private 
Limited 
-การบริหารสินทรัพยแ์ละการลงทุนใน
ต่างประเทศในประเทศจีน Alcazar 
Private Limited 
 

12.นางธนิดา 
อินทจกัร์ 

49 -รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง   
 
-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 

-ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี
และการเงิน 
-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 
-กรรมการการลงทุน 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บ. พรรพี การบญัชี 
 

13.นางภทัรยล 
วรรธนะสาร 
 
 
 
 
 
 

55 -บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560– ปัจจุบนั 
 
2559 - ส.ค. 2559 

 
2555 – ก.ค. 2559 
2537 – 2540 
2535 – 2537 
2527 – 2535 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย สายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย  สาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาเชียงใหม่ 
-หวัหนา้ส่วนจดัสรรเงิน 
-รองหวัหนา้ส่วนตลาดเงิน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
-บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ร่วมเสริมกิจ  
-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์ ร่วมเสริมกิจ  
-บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์นวธนกิจ  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

     

พ.ย. 2546 – ก.พ 2552 
พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546 

-ผูจ้ดัการส านกัเลขานุการ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

-บมจ. หลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป 
-บจก.ทาคาซาโกะ อิมปอร์ตแอนดเ์อก็ซ์
ปอร์ต (ไทยแลนด)์  
 

14.นายชินพนัธ์ ปิยะศิ
ริพงศ ์

49 -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 

2559-ก.ค. 2560 
 

2558 – 2559 
 

2553-2556 
 

2549 – 2553 
 

2539 – 2549 
 

2537-2539 
 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย สายงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันธุรกิจ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
-ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผูจ้ดัการฝ่ายบริการหลงัการ
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บจก. อาร์เอฟเอส  
 
-บมจ.ออพติมุส (ประเทศไทย) 
 
-บจก. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 
 
-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอร์เมชัน่ 

 15.นางสุกญัญา ขนั
ก าเหนิด 

36 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2ก.ค.2560-ปัจจุบนั 
2558 – 2560 

 
 

2556-2557 
 

2555-2556 
2546-2555 

-ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
-ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
-ผูอ้  านวยการส านกังาน
เลขานุการผูบ้ริหาร 
-Sale Executive 
-เจา้หนา้ท่ีสินเช่ืออาวโุส 
 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
 
-บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ 
 
-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนียม 
-ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

16.นายนาวิน 
ทองหญีต 

41 -เนติบณัฑิต  ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
สมยัท่ี 59  
-ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

 
 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย ส านกักฎหมาย 
-ท่ีปรึกษากฎหมาย/ทนายความ 
-ท่ีปรึกษากฎหมาย/ทนายความ 
-กรรมการ/ทนายความ 
-หวัหน้าส านกังานกฎหมาย 
-กรรมการ/ทนายความ 
-กรรมการ/ทนายความ 
-ทนายความประจ าส านกังาน 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. แนชัน่แนล เฟอร์นิเจอร์  
-บมจ. วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ต้ี 
-บริษทั วิคเตอร์ลอว ์จ  ากดั 
-ส านกังานกฎหมายนาวินทนายความ 
-บจก. ส านกักฎหมายยทุธศาสตร์ธรรม   
-บจก.ส านกักฎหมายสุทธาธรรม  
-ส านกังานสุเมธท่ีปรึกษากฎหมายและ
ทนายความ 

17. นางสาวสรัญรัตน์  
สีสนั 

38 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

ไม่มี ไม่มี ก.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั
2547 -2556 

 
2546-2547 

-ผูอ้  านวยการฝ่าย ส านกั
เลขานุการบริษทั 
-เลขานุการบริษทั 
-เลขานุการประธานบริหาร 
 
-เลขานุการคณะท างาน
การเกษตรและสหกรณ์ 

-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 
-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
-บมจ. ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอน์ คอน
สตรัคชัน่ 
-ส านกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 
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1.2 ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามก าหนดในมาตรา 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. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก.ทะเบียนกรรมการ 

ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมกรรม และรายงานประจ าปีของบริษทั 

ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 

ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงัน้ี 

 จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practices) 

 แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย
ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการ 

 ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเ บ้ืองต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ                                 
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติั และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  

 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล บริคณห์ สนธิ ขอ้บงัคบัทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ  

 ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบั ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั 

 ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการ 

 จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  

 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 



            
                                 เอกสารแนบ 2 

GREEN         เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี  136 

  

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 -  31  ธันวาคม 2560 

 
บริษทั                            บริษทัยอ่ย    

A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการบริหาร           C=ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       D = กรรมการบริหาร               E = กรรมการ               F = กรรมการตรวจสอบ           
G = กรรมการอิสระ  H = ผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ  :  บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นบริษทัลูกของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  

กรรมการและผู้บริหาร 
 
 
                                     บริษัท 

บม
จ. 
กรี
น 
รีซ

อร์
สเ
ซส

 

 บจ
ก.เอ

 ซี 
ด ีเ
อเ็น

อร์
ยี ่

บจ
.เม
ดด

าล
สิ ว

ชิั่น
 

บจ
. ก
รีน

 พ
ลสั

 แอ
สเ
ซท

 

บจ
.โอ

ริน
 พ
ร็อ
พเ
พอ

ร์ต
ี ้

บจ
. เจ

.อ ี
โซ
ล่า
ร์ ล

พบุ
รี   

 
หมายเหตุ 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี A,B,D E E E E E แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556, แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559, แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 

2. นายประทีป  อนนัตโชติ C,D,E E E E E E แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560, แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558,  แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 

3. นางภวญัญา  กฤตชาติ F,G      แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 แทนนายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา 

4. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา F,G      แต่งตั้งเม่ือ 24 กรกฎาคม 2560  

5. นายสิน เอกวศิาล F,G      แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

6. นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ D,E      แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 , แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

7. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) E      แตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  2558 (ลาออกเม่ือ 26 มีนาคม 2560) 

8. นายออย บุน อนั (Mr.Ooi Boon Aun) E      แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน  2558 (ลาออกเม่ือ 26 มีนาคม 2560) 

9. นายไต ้ชอง อี  (Mr.Tai Chong Yih) E E E E E  แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน  2559  

10. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ D,E E E E E E แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 แทนนายออย บุน อนั (Mr.Ooi Boon Aun) 

11. นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) E      แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 แทนนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัในปี 2558 โดยมอบหมายให้ นายโกศล   แยม้ลีมูล ปฏิบติังานเป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหนา้งาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

ช่ือ – สกุล  นายโกศล   แยม้ลีมูล 

อายุ   48 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

      ปริญญาตรี สาขาวชิาบญัชี และการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 

 Certified Public Accountant (CPA), The Federation of Accounting Professions (FAP) 

 Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Certified Financial Services Auditor (CFSA), The Institute of Internal Auditors (IIA) 

ประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 ดา้นตรวจสอบภายในและท่ีปรึกษาธุรกิจ 

2556 – ปัจจุบนั      กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
2543 – 2556           กรรมการ    บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

 ดา้นสอบบญัชี 
2543 – 2556          กรรมการ     บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
2544 – 2546          International Audit Manager (Secondment Program)  

                                     Grant Thornton LLP, Seattle Office, USA 
2538 – 2542          ผูจ้ดัการอาวโุส   บริษทั ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2535 – 2537          ผูช่้วยผูส้อบบญัชี   บริษทั ส านกังาน เอส จี ว ีณ ถลาง จ ากดั 

 ดา้นบญัชีและบริหารการเงิน 

2537 – 2538          ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   ต าแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ 
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การฝึกอบรม  

สภาวชิาชีพบญัชี (FAP) 

 Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Accounting Standards, Auditing Standards 
(continuous training) 

 Internal Audit Workshop (continuous training) 

 Auditor’s Report (continuous training) 

 COSO 2013 (2014) 

 Taxation and planning (various) 

 IT Audit (various) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

1. รายการได้มาในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ขนาด 1 เม
กะวตัต์ จ.ลพบุรี   

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“GREEN”) คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังาน
โดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา ก าลงั
การผลิตติดตั้ งรวมประมาณ 1.0 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท 
(“โครงการฯ”) ซ่ึงลงทุนในนามบริษทั กรีนรีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์ขนาดของรายการร้อยละ 10.9 ของ
สินทรัพยร์วมของบริษทั เป็นขนาดรายการท่ีต ่ากว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั (อา้งอิง
ขอ้มูลงบการเงินรวม ณ 30  มิ.ย. 2560) จึงไม่เขา้เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) โดยมี
รายละเอียดการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

1. ท่ีดินขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 34250 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรี รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

บนหลงัคา และโรงเรือนระบบปิดส าหรับเล้ียงไก่ ซ้ือจากคุณเจริญ ชูศรี ในราคารวมทั้งส้ิน 

2,000,000 บาท  (สองลา้นบาทถว้น) 

2. ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินรวมถึงโรงเรือนเล้ียงไก่ ซ้ือจาก หจก. เจ เอ็นจิเนียร่ิง ในราคารวม

ทั้งส้ิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แผงโซลาเซลล์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา  โดย หจก. เจ เอ็นจิ

เนียร่ิง จะเป็น    ผูเ้ช่าโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่ ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท 

3. อุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ ซ้ือจาก บจ. เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี ซ่ึงเป็นคู่สัญญาซ้ือ/ขายไฟ กบั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)  ในราคารวมทั้งส้ิน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดลา้นบาท

ถว้น)      
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เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 3 ราย ดว้ยวิธีวิเคราะห์จากตน้ทุน ตน้ทุนทดแทน 
โดยมีผลการประเมินทรัพยสิ์นอยูใ่นช่วงราคา 68.83 – 78.37 ลา้นบาท ซ่ึงราคาท่ีบริษทัเขา้ท ารายการ
ท่ี 77 ลา้นบาทอยูใ่นช่วงราคาดงักล่าว  

ทั้งน้ี ผลการประเมินทรัพยสิ์นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
        หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือบริษัท ทีด่ิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร รวม 
1.บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 1.65 28.65 48.07 78.37 
2.บริษทั นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซลัแตนท ์
จ ากดั 

1.55 20.52 52.36 74.43 

3.บริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จ  ากดั 1.43 24.90 42.50 68.83 
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