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GREEN31/2559 

21  เมษายน  2559 

เร่ือง การเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 และการก าหนดนดัประชุมใหม่ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม

2. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้

3. ประวติักรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และประวติักรรมการเขา้ใหม่

4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และ ค

5. รายช่ือกรรมการอิสระของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้

6. แผนท่ีสถานท่ีประชุม

ตามท่ีคณะกรรมการของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษทั”) 

ได้มีมติอนุมติัให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.               

ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม  เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120  ปรากฏว่า มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 64 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้นได้ 132,975,229 หุ้น คิดเป็น 22.71% ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่

สามารถจดัประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้ซ่ึงพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 ก าหนดว่าใน

การประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจ านวนไม่น้อยกวา่ 25 รายและจ านวนหุ้นจะตอ้ง

นบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดแ้จง้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559 และคณะกรรมการบริษทั

ไดมี้มติอนุมติัให้นดัประชุมใหม่โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 จะพึงเล่ือนไปจดัในคราวต่อไปในวนั

พฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559  ณ หอ้งแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม  เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า 

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมยงัคงเป็นผูถื้อหุ้น  

ชุดเดิม ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2559   ทั้งน้ี ระเบียบวาระการประชุมยงัคงเป็นไป

ตามเดิมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่ 14  มกราคม 2559 

บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  14  มกราคม 2559  และไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  และน าส่งส าเนารายการงานประชุมดงักล่าวให้กบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดตามท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่
ท่านผูถื้อหุน้ไปแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2559  ดงักล่าวไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณารับรองรายงานประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มกราคม 2559 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

บริษทัไดจ้ดัท าผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2558 และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2558 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียดตามท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นไป
แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ

ผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัในรอบปี 2558 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่าน

การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นไปแลว้ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้

ดงัน้ี 

งบการเงินของบริษทั มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           (ลา้นบาท) 

สินทรัพยร์วม  761.84 764.27 

หน้ีสินรวม    66.08   64.21 

รายไดร้วม   40.50   41.22 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ              (113.43)  (108.98) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากขาดทุนสุทธิ)   (0.28)   (0.27) 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดไวว้่า บริษทัจะ

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรมิได ้และในกรณีท่ีมีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และบริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อยา่งไรก็ตาม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจะค านึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ

ลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจดว้ย  

จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งด

การจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2558 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2557 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (113,435,000) (116,632,000) 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 585,496,058 398,460,250 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) งดจ่าย งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการงดการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ของบริษทั 
ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2559 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งบริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 แทนผูส้อบบญัชีรายเดิม ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั แกรนท ์

หนา้ 3 จาก 8



หนา้ 4 จาก 8 

ธอนตนั จ ากดั โดยรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีรับผิดชอบในการลงนามรับรองบญัชีของบริษทัมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 และ/หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 และ/หรือ 
3. นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,825,000 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนสอง
หม่ืนห้าพนับาทถว้น) ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนนั้นสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
มีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน คือ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั รวมทั้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีรายใหม่ ในกรณีท่ีบริษัท ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ  าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทั้ง 3 รายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็น
ผูอ้นุมติัค่าสอบทานการเงินและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย  

ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2559 

รายการ 
ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 890,000 790,000 
ค่า Consolidated งบการเงินประจ าปี 50,000 50,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 795,000 435,000 
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 90,000 60,000 

รวมทั้งส้ิน 1,825,000 1,335,000 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีส่วน
ไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,825,000 บาทต่อปี 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของ

กรรมการทั้ งหมด ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ประกอบดว้ย 

1. นางสาวกรวรรณ  ใจวนัดี กรรมการ 
2. นายสิน  เอกวศิาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง  (Mr.Glen Lao Lian Seng) กรรมการ

เน่ืองจากบุคคลดังกล่าว เป็นผูมี้คุณสมบติัทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็น
ประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทั  จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ  ใจวนัดี  นายสิน  เอกวศิาล และนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง  (Mr.Glen Lao Lian 
Seng) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษทั ภาระหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  (หา้

ลา้นบาทถว้น) ต่อปี ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะท่ีเป็น

พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ไตรมาส) (บาท/คน/คร้ัง) 

1. ประธานกรรมการ 30,000.00 18,000.00 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000.00 18,000.00 

3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 30,000.00 15,000.00 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะตอ้งไม่เกิน 5,000,000.00 (หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อปี 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวน 5 ขอ้ รวมเป็น 85 ขอ้ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้  (81)  ใหบ้ริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษา อุปกรณ์ดา้นการประหยดัพลงังานทุกประเภท 

ขอ้  (82)  ประกอบกิจการและให้บริการตรวจสอบ การจดัการพลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร

ควบคุม และการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลงังาน ให้ค  าปรึกษา

แนะน าดา้นการบริหารจดัการพลงังาน การฝึกอบรม การอนุรักษพ์ลงังาน และการบริหารจดั

การพลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 

ขอ้ (83)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัได้แก่ ซ้ือ ขาย ส ารวจ พฒันา จดัหา แปรสภาพ 

วางแผน สร้างตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จดัให้ได้มา จดัส่ง บ ารุงรักษา 

สะสม ส ารอง ประมูลรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเขา้ ส่งออก และด าเนินการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า แหล่งพฒันาอนัได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น ้ า ลม ความร้อนจาก

ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเช้ือเพลิง น ้ ามนั ถ่านหิน วตัถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ 

รวมทั้งพลงังานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้าและงานอ่ืนท่ีส่งเสริมกิจการเช่นวา่น้ี 

ขอ้ (84)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าทุกประเภท อนัได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงังาน โรงไฟฟ้าปรมาณู โรงไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังานอนัได้มาธรรมชาติ ได้แก่ น ้ า ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือ
เช้ือเพลิงชีวมวล,ชีวภาพ,ก๊าช และโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ทุกประเภท และโรงงานจ่ายไฟฟ้า 
โรงงานผลิตเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ของไฟฟ้านั้น 

ขอ้ (85)   รับสัมปทานหรือเขา้ร่วมงานในกิจการของรัฐทุกประเภท รวมตลอดถึงการให้บริการและ
การรับบริการ การจดัซ้ือจดัจา้งผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-procurement, 
e-auction)  
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ทั้งน้ี ให้กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ  านาจของ
บริษทัมีอ านาจในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อความในวตัถุประสงค์ดังกล่าวตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้น เท่าท่ีไม่กระทบ
ต่อใจความส าคญัของวตัถุประสงคด์งักล่าว 

นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 85 ขอ้ รายละเอียดตามแบบบอจ. 002 ท่ีแนบ” 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2559 (Record Date) และให้รวบรวบรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 30  มีนาคม 2559 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซ่ึงหากผูถื้อ

หุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจ านงมายงั

บริษทั โทรศพัท ์02-504-5235-41 ต่อ 511 - 514 โทรสาร 02-504-5243 

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม 

ระหว่างเวลา  08.30 – 10.00 น. และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ โดย

ขอให้เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อการประชุมดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์

จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและลงมติแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายนามและประวติั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 เขา้ร่วมประชุม

และลงมติแทนตนเองได ้โดยกรอกขอ้ความในใบมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  และยืน่ต่อประธาน

ท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานมอบหมายก่อนเขา้ร่วมประชุม 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ ท่ี   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   ส านักเลขานุการบริษัท โทรศัพท ์

02-504-5235 - 41 ต่อ 511-514   โทรสาร 02-504-5243 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมแซฟไฟร์  201  อาคารอิมแพค็ 

ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99  ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120   

เร่ิมการประชุม 
นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์ท าหนา้ท่ีผูด้  าเนินรายการกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2559 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทเอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น  
ทุกท่านเขา้สู่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 585,496,058 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 585,496,058 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในการประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม รวมจ านวนทั้งส้ิน 104 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 218,828,605 หุน้ หรือคิดเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะร้อยละ 37.6493 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทั เป็นอนัครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และ
ระเบียบการปฏิบติัในท่ีประชุม จึงขอเรียนช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ 
พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของท่ีประชุม เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ท่ี 1 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระได ้เวน้แต่ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยถือหุ้น และดูแลผลประโยชน์
แทน สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ 
โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน กรณี
หากการลงคะแนนแตกต่างไปจากท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือเป็นการลงคะแนนท่ีเป็นโมฆะ  
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ขอ้ท่ี 2 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือ
ว่าผูถื้อหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน  

ขอ้ท่ี 3 ในการรวมคะแนนเสียง บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกั
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยใน
วาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม และในการ
นบัคะแนนในคร้ังน้ี มีคุณชาญกิจ กิจสมทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นพยานในการนบัคะแนน  

ส าหรับพยานในการนบัคะแนน คุณชาญกิจ กิจสมทรัพย ์ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส  

ขอ้ท่ี 4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบ
ก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจดัท าบนัทึกการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถามหรือวา่
ความเห็น ท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่บริษทัขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชุม  

ผูด้  าเนินรายการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั   อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ 
3. นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางภวญัญา กฤตชาติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวรัิต จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
6. นายชินภทัร วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอภิชาต ศิวโมกษ ์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน โดยในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 2 ท่าน เน่ืองจากติดภารกิจอยูต่่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1. นาย เกลน ลาว เลียน เซ่ง กรรมการ 
2. นาย ออยบุน อนั กรรมการ 



หนา้ 3 จาก 38 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุมในคร้ังนี ้ได้แก่ 

1.  นางสาวสุภาพร   สุวรรณแสงชูโต  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นางธนิดา    อินทจกัร์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3.  นายสหสัธชั   คงวธุ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารงานทัว่ไป 
4.  นายนพวงศ ์ รามโกมุท  ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
 
ทีป่รึกษาทางการเงิน (FA)   บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั มหาชน  

1. นายปัญญา พิศด ารง     รองผูอ้  านวยการ 
 
ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ (IFA)   บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

1.  นายเสกสรรค ์ธโนปจยั   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายพรศกัด์ิ ศกัด์ิพนัธ์พนม   ประธานท่ีปรึกษา 
3.  นายสุริยา ธรรมธีระ    ผูช่้วยอ านวยการฝ่าย 
4.  นายวรเชษฐ ์ฉตัรอุดมกุล   ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 
5.  นายขนัธกฤษ ศรีธวชัชยั   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์อาวโุส 
6.  นายมุธิชยั อรุณเหลืองอร่าม   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์อาวโุส 
7.  นายสถาพร รัญตะเสว ี   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม   บริษัท วรีะวงศ์ ชินวฒัน์และเพยีงพนอ จ ากดั 

1. นายวทิยา  แกว้กงัสดาล   ท่ีปรึกษากฎหมายอาวโุส 
 
ผูด้  าเนินรายการเรียนเชิญ พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี

ประชุม กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ า     
ปี 2559 และเป็นผูด้  าเนินการประชุม 

ประธานฯ กล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ 
และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 5 วาระ ตามล าดบั ดงัน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558 ซ่ึงได้จดัประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการ
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ประชุมดงักล่าว ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ปรากฏ
ตามรายละเอียดท่ีส่งมาด้วย 2)  คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีความถูกตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย   จ านวน  221,993,433 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย     -   - 
- งดออกเสียง      -    - 
 รวม    จ านวน 221,993,433 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100 

หมายเหตุ    ในวาระน้ีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน จ านวน 9 ราย คิดเป็นจ านวน 3,164,828  หุ้น         

รวมมีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน  113  ราย  คิดเป็น  221,993,433  หุ้น 

วาระที ่2   เร่ืองพิจารณาการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัมีแผนการลงทุนท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ       
โอรินจ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าในหุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของจ านวน
หุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท จากนายสรวุฒิ 
มานะสมจิตร แลว้ผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั การเขา้
ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของโอรินดงักล่าว ถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของ
บริษทั ตามในมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และถือ
เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 56.55 ของสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสินทรัพยต์อบแทน โดย
ค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทรานและของบริษทัทั้งส้ินเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  
 นอกจากน้ีแล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริหาร และหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และหรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเขา้เจรจาท า
ความตกลง ลงนาม รวมทั้งด าเนินการใดท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั และหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ซ้ือหุน้สัญญาของโอริน 



หนา้ 5 จาก 38 
 

ตลอดจนก าหนดหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดเพื่อแกไ้ขหรือเง่ือนเวลา รวมถึงรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการน้ีดว้ย  

   ทั้งน้ี  บริษทัฯ ได้จดัส่งสารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ใหผู้ถื้อ
หุ้นทุกท่านทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 2 และ 3 

ประธานฯ  ทั้งน้ี ผมขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาพรวมของโครงการออริจินส์ บางมด-พระราม 2 ต่อผูถื้อหุน้ครับ  

 คุณสนัน่  ศิริพนิชสุธา  : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

คุณสนั่นฯ ได้ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษทัท่ีเข้าไปควบรวมกิจการ (Take over) มีรายละเอียดของ
ทรัพยสิ์นฯ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท  : บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

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

เลขทะเบียนบริษัท   : 0105555108663 

จัดตั้งเมื่อวนัที ่         :  24 กรกฎาคม 2555  

ประเภทธุรกจิ           :  พฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับขายโดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีอยูร่ะหวา่งการ 
     พฒันา 1 โครงการ  

         ช่ือ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2”  ตั้งอยูบ่นท่ีดิน 2 แปลง แบ่งออกเป็น 

 เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  

 เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

หมายเหตุ ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการ
ช าระหนีสิ้นต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริษัทคาดว่า
โครงการนีจ้ะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็น
ต้นไป 
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 รายการท่ีเขา้ซ้ือ คือ หุ้นสามญัของบริษทัโอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัโอริน    

 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 
 การก่อสร้างยงัคงใช้เงินพฒันาโครงการส่วนท่ีเหลืออีกเพียง 55 ลา้นบาท แต่โอรินมีวงเงินกูค้งเหลือกบั

ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) อีก 56.36 ลา้นบาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 24/8/2558) เพียงพอท่ีจะ
พฒันาโครงการจนแลว้เสร็จ  

 ห้องชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดให้ลูกคา้ช าระเงินมดัจ า
และเงินดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

 ณ ปัจจุบนั มีลูกคา้จองหอ้งชุดของโครงการแลว้ทั้งส้ิน 331 ยนิูต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

หลกัทรัพย์   :  หุน้สามญัของโอริน จ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท คิดเป็นหุน้ 
     ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  
 ราคาซ้ือ  : 160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซ้ือขายต่อหุน้ในอตัรา 1,066.67 บาทต่อหุน้) 

หมายเหตุทีม่าของราคาซ้ือ 

  ณ ส้ินปี 2557 หุ้นของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีในอตัรา 843.81 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัได้
ด าเนินการวา่จา้งดีไอเอ เพื่อเขา้ตรวจสอบสถานะกิจการทางดา้นบญัชีของโอริน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายใน
ล่าสุด ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 หุน้ของโอรินมีมูลค่าทางบญัชีเป็นจ านวนเท่ากบั 931.77  บาทต่อหุน้อยา่งไรก็ตาม 
แมว้่าบริษทัจะตกลงซ้ือขายหุ้นของโอรินในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีก็ตาม แต่เม่ือคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ขอ้มูลผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (ROI) 
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ระเมินราคาอิสระ และข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ ประกอบกันแล้ว เห็นว่า
โครงการ Origins บางมด-พระราม 2  ของโอรินเป็นโครงการท่ีพฒันาใกลแ้ลว้เสร็จและมียอดจองซ้ือห้องชุดใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ  จึงถือเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลก าไรตอบแทนให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น ไดคุ้ม้ค่ากบั
การลงทุน 
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ความคืบหน้าของโครงการ 

• ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2558  โดย DIA อยู่ทีร้่อยละ 80 

• ตามรายงานของวิศวกรผูค้วบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซ่ึงรับรองความคืบหน้ากว่าร้อย
ละ 90  พร้อมทั้งรับรองวา่ โครงการจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิทธ์ิ (อ.ช.2) และ
พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

เงื่อนไขการช าระ (เดิม) 

เงื่อนไขการช าระ     :  1) บริษทัตอ้งช าระเงินมดัจ าเพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายหุน้ในวนัท่ีลงนามในสัญญาซ้ือ 
ขายหุน้   ในอตัราร้อยละ 60 ของราคาซ้ือขาย หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 117,000,000 
บาท  ภายหลงัมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการเข้าท ารายการจากเดิม 195,000,000 บาท                
เป็น 160,000,000 บาท ส่งผลให้มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 73.13 

    (ซ่ึงบริษัทได้ช าระเงินมดัจ าในงวดท่ี 1 แล้ว เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558)  
2) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดท่ีสอง ในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซ้ือขาย หรือคิดเป็นเงิน
ทั้งส้ินจ านวน 21,500,100 บาท ในวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ การประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีจะจดัข้ึนใน วนัท่ี 14 มกราคม 2559 หรือวนั 
อ่ืนใดท่ีจะพึงเล่ือนออกไป) ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนโดยการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั โอริน ไดต้ามเง่ือนไขของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
3) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดสุดทา้ยในวนัท่ีการซ้ือขายท่ีจะขายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 
เป็นเงินทั้งส้ิน 21,500,000 บาท 

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

เงื่อนไขการช าระ (ใหม่) 

เงื่อนไขการช าระ     : 1. แกไ้ขก าหนดการช าระเงินค่าหุน้งวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 ดงัน้ี  
1)การช าระเงินงวดท่ี 2 จ  านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นห้าแสน) บาท จากเดิม
ซ่ึง ACD ตกลงจะช าระเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
Orin  ได ้แกไ้ขเป็นการช าระเงินงวดท่ี 2 จะช าระเม่ือ Orin ด าเนินงานก่อสร้าง
โครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แลว้เสร็จสมบูรณ์ และตวัแทนตรวจรับ
มอบงานของบริษทัได้เขา้ตรวจสอบงานทั้งหมดและได้รับมอบงานท่ีได้แก้ไข
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ความช ารุดบกพร่องต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในช่วง
ประมาณเดือนมีนาคม  
2)การช าระเงินงวดท่ี 3 จ  านวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดลา้นห้าแสน) บาท จะช าระ
ในวนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นงวดท่ี 2 แลว้ 
ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากความผิดหรือความล่าช้าของผูจ้ะขาย 
บริษทั สามารถหกัออกจากเงินงวดท่ี 2 และ/หรืองวดท่ี 3 ดงักล่าวได ้

2. ผูจ้ะขายจะด าเนินการใหมี้การโอนเงินรายไดข้อง Orin ซ่ึงไดแ้ก่ เงินท่ีไดรั้บจากการโอน 
    กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด (ภายหลงัจากหกัช าระหน้ีเงินกู ้ 
    ธนาคารแลว้) เขา้บญัชีธนาคารท่ีผูจ้ะขายและตวัแทนของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจสั่งจ่ายเงิน 
    ดงักล่าวร่วมกนั และจดัส่งรายงานสรุปยอดรายได ้(cash monitoring report) ใหแ้ก่บริษทั 
    ทราบโดยสม ่าเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบญัชีดงักล่าวเพื่อใชใ้นการใดๆ 
    เวน้แต่จะเป็นไปตามธุรกิจปกติของ Orin และไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 

 3. ผูจ้ะขายจะด าเนินการใหมี้การจ าน าหุน้ของ Orin ไวก้บับริษทัเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวน 19,500 
     หุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของเงินมดัจ าท่ีไดช้ าระไปแลว้เปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขาย 
     หุน้ท่ีไดมี้การปรับลดลง 

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

รายการลงทุนใน ORIN 

  มูลค่ารวมในการเขา้ท ารายการดงักล่าวเท่ากบั 195.00 ล้านบาท ต่อมาภายหลงัจากการตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของ ORIN โดย DIA ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 พบว่า ORIN มีขอ้มูลทางการเงินบางประการ
เปล่ียนแปลงไปจากขอ้มูลเดิม ในรายงานดงักล่าว ไดร้ะบุมูลค่าคาดหวงัจะไดรั้บประโยชน์และจะเกิดภาระหน้ีสิน 
เป็นราคาสูงสุดและต ่าสุดของสินทรัพยสุ์ทธิ ระหวา่ง 139.76-194.48 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัไดท้บทวนการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการและขอ้มูลผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จึงเป็นผลให้บริษทัเขา้เจรจา
เปล่ียนแปลงราคาในการเขา้ท ารายการ ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 22/2558 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2558 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงราคา ในการเขา้ท ารายการ จากเดิม 195.00 ลา้นบาท 160.00 ลา้นบาท 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน มีราคาประเมินอยู่ 2 บริษัท คือ  

1. บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากดั ประเมินไว ้692,600,000 บาท  
- ภายใตว้ธีิตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  
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   2.      บริษัท นวมินทร์แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากดั มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ 
       เท่ากบั 692,600,000 บาทเท่ากนั  

-     ภายใตว้ธีิเดียวกนัดูตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัท ACD ซ้ือหุ้นของบริษัท โอรินฯ คือ   

 การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเกิดผลต่อบริษทัดงัน้ี เน่ืองจากว่าบริษทัเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของโอรินน้ี 
เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างก าไรให้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งการขยาย
ช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทั และสร้างผลตอบแทน
ใหก้บัผูถื้อหุน้  

แหล่งเงินทีไ่ด้ใช้กไ็ด้จากเงินทีเ่ราเพิม่ทุนขึน้มาจาก  

 เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ หรือต้องการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น  
รายการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นรายการท่ีไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการท่ีไดม้าและจ าหน่าย
ไป ดังนั้ น การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงท าให้บริษทัมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศ การเข้าท ารายการต่อตลาด
หลกัทรัพย ์แลว้ก็ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. แต่งตั้งท่ีปรึกษา IFA ให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการ การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศ 
รายไดท่ี้ไดม้าและจ าหน่ายไป 

2. ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง โดยไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
มีส่วนไดเ้สียของบริษทั 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบรายการทรัพย์สินที่ผ่านมาใน 6 เดือนของ บริษัท เอเชีย 
คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ดังนี้ 

  เม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ี
ผา่นมา   กล่าวคือ  
 1. รายการไดม้าซ่ึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558) ในมูลค่ารวม  42  ลา้นบาท ซ่ึงมี
ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั 
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 2. รายการไดม้าซ่ึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (โครงการออริจินส์ บางมด พระราม 2 ) ในมูลค่ารวม 160 ลา้น
บาท ซ่ึงมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 56.55  โดยท าใหท้ั้งสองรายการมีขนาดรายการรวมกนัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
71.39 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั 

*หมายเหตุ เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 56.55  ของ
สินทรัพย์   รวมของบริษัท โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ระยะเวลาในเร่ืองของการขอใบอนุญาตได้จบส้ินไปแล้ว กเ็ป็นอกีข้อมูลเพือ่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ  

 ภาพรวมของโครงการ คืบหน้าไปเกือบ 90 % เหลือเพียงเก็บงานภายในของอาคาร รวมถึงงาน
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงทางโอริน พร็อพเพอร์ต้ี ไดว้า่จา้ง เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ด าเนินการอยู ่ปัจจุบนั
รอการตรวจรับงานของผูจ้ดัซ้ือ เฟอร์นิเจอร์ถึงจะน าเขา้ซ่ึงคาดวา่ภายในส้ินเดือนน้ีเร่ิมทยอยน าเอา
เฟอร์นิเจอร์เขา้ 

 งานส่วนกลางใกลเ้สร็จเรียบร้อย 100% อยู่ท่ีประมาณสัก 98%  อยู่ระหว่างเก็บสี ฉาบโป๊ ซ่ึงได้
ขยบัขยายในส่วนท่ีเป็นห้องตวัอยา่ง ไดน้ ามาเป็นสวนดา้นหน้าของโครงการ สระวา่ยน ้ าขา้งบน    
ก็เร่ิม full in น ้ า และเร่ิมทดสอบระบบแลว้ ปัจจุบนัทีมงานก็พร้อม หากวนัน้ีถา้บริษทัไดรั้บการ
อนุมัติให้เข้าด าเนินการท ารายการน้ี บริษัทก็คงจะเร่ิมแต่งตั้ งให้พนักงานของบริษัทเข้าไป
ปฎิบติังานท่ีบริษทัโอริน ในการรับลูกคา้เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธ์ิ เท่าท่ีทราบ
จากทาง บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ในส่วนของลูกคา้ได้เร่ิมน าส่งเอกสารส าหรับยื่นกู้
ธนาคารแลว้ ประมาณเกือบ 120 ยนิูต บางท่านมีความประสงคข์อโอนหอ้งเป็นเงินสด บางท่านขอ
ประสงค์ท่ีจะโอนทนัทีในเดือนน้ี เน่ืองจากว่าพยายามจะขอใช้สิทธ์ิในการผนัผวนเร่ืองของภาษี 
15,000 บาท  

สรุปความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ (แก้ไขเพิม่เติม) 

แก้ไขข้อความ หน้า 83 หัวข้อสรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับสมเหตุสมผลของราคา
ในการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 

         วธีิการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัมีความเห็นวา่ วธีิท่ีเหมาะสมส าหรับรายการน้ี 
คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่าท่ี
เหมาะสมดว้ยการค านวณวิธีดงักล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่ามูล
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ค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160.00 ลา้นบาท เท่ากบั 8.38- 32.10 ลา้นบาท หรือสูงกว่าในอตัราร้อยละ 
5.24–20.06  ของมูลค่าการเขา้ท ารายการ 

ข้อความใหม่ 

        วิธีการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัมีความเห็นวา่ วิธีท่ีเหมาะสมส าหรับรายการน้ี 
คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่าท่ี
เหมาะสมดว้ยการค านวณวิธีดงักล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ล้านบาท ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่ามูล
ค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160.00 ลา้นบาท เท่ากับ 1.98- 26.62 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอตัราร้อยละ 
1.24–16.64  ของมูลค่าการเขา้ท ารายการ 

แก้ไขข้อความ หน้า 84 ข้อ 2.  ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 

จากเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ถึงแม ้ORIN ซ่ึงเป็น
เจา้ของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้างท่ีใกล้จะแลว้เสร็จ และมีอตัราการจองซ้ือห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 88 รวมถึงมีการรับรองตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ แต่การช าระ
เงินงวดท่ี 1 ในสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเขา้ท ารายการทั้งหมดเป็นสัดส่วนท่ีสูง อีกทั้ง
จ  านวนหุ้นในการจ าน าไวก้บับริษทัในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ORIN ซ่ึง
หากคิดเป็นมูลค่าท่ีตราไวจ้ะมีค่าเพียง 90 ลา้นบาท ซ่ึงนอ้ยกวา่จ านวนท่ีช าระไปแลว้ 117 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีความเส่ียงในการท่ีบริษทัจะเรียกร้องให้ผูข้ายด าเนินการช าระคืนในกรณีท่ีรายการดงักล่าว
ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงในการเรียกคืนเงินท่ีช าระ
ไปแลว้ดงักล่าว รายละเอียดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่เง่ือนไข
ในการเขา้ท ารายการไม่เหมาะสม 

ข้อความใหม่ 

จากเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ถึงแม ้ORIN ซ่ึงเป็น
เจา้ของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้างท่ีใกล้จะแลว้เสร็จ และมีอตัราการจองซ้ือห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 88 รวมถึงมีการรับรองตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ แต่การช าระ
เงินงวดท่ี 1 ในสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเขา้ท ารายการทั้งหมดเป็นสัดส่วนท่ีสูง อีกทั้ง
จ  านวนหุ้นในการจ าน าไวก้บับริษทัในสัดส่วนร้อยละ 73 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ORIN ซ่ึง
หากคิดเป็นมูลค่าท่ีตราไวจ้ะมีค่าเพียง 109.50 ล้านบาท ซ่ึงนอ้ยกวา่จ านวนท่ีช าระไปแลว้ 117 ลา้น
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บาท ซ่ึงมีความเส่ียงในการท่ีบริษทัจะเรียกร้องให้ผูข้ายด าเนินการช าระคืนในกรณีท่ีรายการ
ดงักล่าวไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะส่งผลใหบ้ริษทัมีความเส่ียงในการเรียกคืนเงิน
ท่ีช าระไปแลว้ดงักล่าว รายละเอียดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่
เง่ือนไขในการเขา้ท ารายการไม่เหมาะสม 

แก้ไขข้อความในหน้า 85 ข้อ 4. สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข้อความเดิม 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว จะท าให้บริษัทมีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่งรายไดเ้พิ่มเติมให้กบั
บริษทั กอปรกบัเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษทัท่ีเกิดจาการระดมทุนจาก
การขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO)  หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเขา้ท า
รายการ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดข้ึนภายใตห้ลกัแห่งความระมดัระวงั มีความเห็นวา่มูลค่าของ ORIN จากการประมาณการ
ด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ พร้อมทั้งยงัได้มีการวิเคราะห์ เก่ียวกบัสมมติฐานในการท่ีจะ
สามารถด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดรวมถึงการจดัโปรโมชัน่ของห้องท่ียงัคงค่งในการ
จ าหน่ายท่ีอาจจะส่งผลให้ตน้ทุนของห้องท่ีจ าหน่ายเพิ่มข้ึน โดยมีมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมระหวา่ง 
168.38-192.10 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่มูลค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160 ลา้นบาท อยูเ่ท่ากบั 8.38-32.10 ลา้น
บาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าท่ีเขา้ท ารายการ 

ข้อความใหม่ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว จะท าให้บริษัทมีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่งรายไดเ้พิ่มเติมให้กบั
บริษทั กอปรกบัเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษทัท่ีเกิดจาการระดมทุนจาก
การขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO)  หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเขา้ท า
รายการ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดข้ึนภายใตห้ลกัแห่งความระมดัระวงั มีความเห็นวา่มูลค่าของ ORIN จากการประมาณการ
ด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ พร้อมทั้งยงัได้มีการวิเคราะห์ เก่ียวกบัสมมติฐานในการท่ีจะ
สามารถด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดรวมถึงการจดัโปรโมชั่นของห้องท่ียงัคงในการ
จ าหน่ายท่ีอาจจะส่งผลให้ตน้ทุนของห้องท่ีจ าหน่ายเพิ่มข้ึน โดยมีมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมระหวา่ง 
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161.98-186.62 ล้านบาท ซ่ึงสูงกวา่มูลค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160 ลา้นบาท อยูเ่ท่ากบั 1.98-26.62 ล้าน
บาท หรือสูงกว่าร้อยละ 1.24 – 16.64 ของมลูค่าท่ีเข้าท ารายการ 

สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิม่เติมของสัญญาคร้ังนี้และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

จากการท่ีบริษทัไดมี้การเจรจาแลว้ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการในสัญญาจะ
ซ้ือจะขายหุ้นการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(“ORIN”) โดยมีการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัหลายประการ เช่น วนัท่ีในการช าระเงินค่าหุ้นในงวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 
รวมถึงสามารถท่ีจะด าเนินการหกัเงินค่างวดท่ีคงคา้ง ในกรณีท่ีตน้ทุนและค่าบริหารการจดัการของ ORIN เกินกวา่ 
553.00 ลา้นบาทได ้ส่งผลให้บริษทัสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขซ่อมแซมความ
ช ารุดบกพร่องของอาคารจากการท่ี ORIN ไม่ไดเ้รียกเก็บเงินประกนัผลงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมาลดลงมาก   

 นอกจากน้ี ตามขอ้ตกลงคร้ังน้ี ยงัไดมี้การก าหนดเพิ่มเติมวา่หากทางผูจ้ะขายไม่ด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซม
ความช ารุดบกพร่อง หรือ กรณีตน้ทุนและบริหารโครงการเกินกวา่ท่ีทางผูจ้ะขายรับรองไวต้ามท่ีก าหนดในสัญญา
จะซ้ือจะขายหุ้น บริษทัสามารถหักจากเงินค่าหุ้นในงวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 ได้ทนัที ในด้านการรับจ าน าหุ้นเป็น
ประกนั บริษทัยงัไดรั้บการจ าน าหุ้นเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีร้อยละ 60.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด เป็นร้อยละ 73.00 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด โดยจะมีการจ าน าหุ้นเพิ่มอีก 19,500 หุ้น ท าให้มีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัมูลค่าหุ้นงวดท่ี 1 ท่ีบริษทั
ไดช้ าระไปแลว้จ านวน 117.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการเขา้ท ารายการ อยา่งไรก็
ตามแมว้า่บริษทัจะสามารถเจรจาให้ผูจ้ะขายหุ้น แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นตารางขอ้ 1 ซ่ึงท าให้
บริษทัลดความเส่ียงไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งก็ตาม แต่การท่ีบริษทัจ่ายเงินช าระค่าหุ้นท่ีจะซ้ือขายในงวดแรกใน
สัดส่วนท่ีสูง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยงัคงความเห็นวา่เง่ือนไขในการเขา้ท ารายการไม่เหมาะสม 

ส าหรับ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในสัญญาจะซ้ือจะขายหุน้ นอกจากจะท าใหส้ามารถ
ลดความเส่ียงจากการเขา้ท ารายการ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัก่อนหน้าน้ี ก็ตาม 
แต่ก็ยงัส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นกิจการ ORIN ท่ีท  าให้มูลค่าท่ีเหมาะสมลดลงจากเดิมเท่ากบั 168.38-192.10 ลา้น
บาท เป็น 161.98-186.62 ลา้นบาท ถึงแมก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลให้มูลค่าท่ีเหมาะสมของ ORIN ลดลง
ตามท่ีกล่าวก็ตาม แต่มูลค่าเหมาะสมก็ยงัสูงกวา่มูลค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160.00 ลา้นบาทอยูเ่ท่ากบั 1.98–26.62 ลา้น
บาท หรือสูงกว่าในอตัราร้อยละ 1.24-16.64 ของมูลค่าท่ีเขา้ท ารายการ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยงัคงมี
ความเห็นวา่มูลค่าในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ ORIN  ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ORIN ดว้ย
ราคา 160.00 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 ในการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ในการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี ตามขอ้มูลเดิมท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ 
รวมถึงขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเพิ่มเติมตามสัญญาแนบท้ายจะซ้ือจะขายหุ้น (คร้ังท่ี 2)       
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ฉบบัลงวนัท่ี 8 มกราคม 2559 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ
ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงส่งผลท าให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีลดลง รวมถึงมูลค่าเหมาะสมของ ORIN ท่ีลดลง ดงันั้น            
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยงัคงมีความเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการดงักล่าว 

 รายไดจ้ากการขาย ขออนุญาตประมาณการรายไดจ้ากการขายของโอริน จากรายไดจ้ากการขาย
หอ้งชุด ภายใตโ้ครงการอาคารหอ้งชุด ออริจินส์ ซ่ึงเป็นอาคารพกัอาศยัสูง 19 ชั้น มีจ  านวนหอ้งพกั
ทั้งส้ิน 371 ยูนิต คิดเป็นพื้นท่ีส าคญัจ าหน่าย 11,125 ตารางเมตร มีมูลค่าโครงการเม่ือจ าหน่าย
ทั้งส้ินแลว้ 619.24 ลา้นบาท อา้งอิงจากสัญญาจดัซ้ือจดัขายห้องชุด และมูลค่าประมาณการส าหรับ
ห้องชุดดงักล่าวในส่วนท่ีเหลือ หรือคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรเทียบเท่าเท่ากบั 55,626 บาทต่อ
ตารางเมตร ซ่ึงมูลค่าโครงการเม่ือจ าหน่ายแล้วจะไม่ตรงกับข้อมูลจากผูป้ระเมินราคาทั้ ง 2 
เน่ืองจากในช่วงเวลาเปิดตวัของโครงการออริจินส์ ในการจดัรายการส่งเสริมการขาย โดยการลด
ราคาใหก้บัผูจ้องหอ้งชุด จากราคาท่ีตั้งไวใ้นตารางท่ีเห็นในจอ จ านวนหอ้งทั้งส้ิน 331 หอ้งชุดท่ีอยู่
ในระหว่างการจ าหน่ายเหลืออีก 41 ยูนิต พื้นท่ีทั้งหมด 9,995.50 ตารางเมตร ห้องชุดท่ีเหลืออีก 
1,129.5 ตารางเมตร พื้นท่ีเฉล่ียต่อห้องชุด 30.2 ห้องชุดท่ีอยู่ในระหว่างการจ าหน่าย 28.24 ราคา
เฉล่ีย 57,676 บาทต่อตารางเมตร ห้องชุดในส่วนท่ีเหลือเราไดข้ยบัราคาข้ึน ทางโอรินไดข้ยบัราคา
ข้ึนมาอยูท่ี่ราคา 64,494 บาทต่อตารางเมตร 

หมายเหตุ     สาเหตุท่ีห้องชุดท่ีขายไปแลว้ แลว้ห้องชุดท่ีอยูใ่นระหว่างการขายมีราคาแตกต่างกนั เน่ืองจากว่า
ในช่วงเวลาเปิดตวั โอรินโครงการออริจินส์ ไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาการ
จ าหน่ายหอ้งชุด ส่งผลใหร้าคาเฉล่ียต่อตารางเมตรของหอ้งชุดท าสัญญาจดัซ้ือจดัขาย มีผลแตกต่าง
จากราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรของห้องชุดท่ีเหลือระหวา่งจ าหน่าย ซ่ึงเป็นความเห็นเพิ่มเติมจากทาง 
IFA ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

ประธานฯ  นั่นคือเหตุผลและความจ าเป็นตามท่ีได้เรียนช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งการให้ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอให้สอบถามผา่น
ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยขอใหแ้จง้ช่ือ – นามสกุล ก่อนถามค าถามดว้ยครับ  

ผู้ถือหุ้นมีค าถามและข้อคิดเห็น ดังนี ้

 นายวสิิทธ์ิ เพิม่พูลพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) จากคุณเบญจมาศ ปานชัย สอบถาม ดังนี ้
- เก่ียวกบัรายการวางเงินมดัจ าประมาณ 117,000,000 บาท กบัโอริน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 25% 

ของทุนของการเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 500,000,000 บาท แล้วก็เป็นสัดส่วนประมาณ 
60% ของมูลค่าโครงการในเร่ิมตน้ ซ่ึงผมมองว่าจากสาเหตุทั้งปวงน้ี โดยธรรมเนียมทาง
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การค้าทัว่ไปนั้น ในการเงินวางเงินมัดจ า จะวางเงินมัดจ าประมาณร้อยละ 10 เท่านั้ น            
ซ่ึงผมมีความเห็นว่าการวางเงินมดัจ าเป็นจ านวน 117,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60% 
ของมูลค่าโครงการ ค่อนข้างสูงเกินไป และส่งผลต่อเน่ืองมาท่ีการวางเงินจ านวน 
117,000,000 บาท น้ี  เป็นการกระท าท่ีบีบบงัคบัให้ผูถื้อหุ้นตอ้งอนุมติัรายการซ้ือขายใน
คร้ังน้ี เพราะว่าเป็นการวางเงินมดัจ าจ านวนสูงมาก ซ่ึงท าให้การตดัสินใจของผูถื้อหุ้น
เกือบจะปฏิเสธการลงมติในการอนุมติัการซ้ือหุ้นโอรินคร้ังน้ีไม่ไดเ้ลย เพราะวางเงินมดัจ า
สูงเกินไป  

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 8 เงินมดัจ า 35,000,000 บาท ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินบอกวา่ เงินท่ีออกจากบริษทั 35,000,000 บาท ยงัไม่มีเอกสารชดัเจนใด ๆ ทั้งส้ิน 
เก่ียวกบัขอบเขตของงานและผลท่ีคาดหวงัจากการด าเนินงาน และบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การ
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA)  เหมือนในกรณีแรกอีก  ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไดป้รากฎ
ข้ึนตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี2558  ซ่ึงเท่าท่ีผมตามเร่ืองดังกล่าวก็ยงัไม่มีความชัดเจน
คืบหน้าใด ๆ เลย  ผมก็ไม่ทราบว่าท าไมบริษทัถึงปล่อยให้เงินจ านวน 35,000,000 บาท 
ออกไปจากบริษทัได ้โดยท่ีไม่มีเอกสารชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตของงานและผลท่ีคาดหวงั
จากการท างาน แล้วก็ไม่มีความเห็นของ ท่ีปรึกษาทางการเงินใด ๆ ทั้งส้ิน ดังนั้น ผม
อยากจะขอให้บริษทัขอเอกสารเก่ียวกบัรายการน้ีทั้งหมด ในการเป็นผูส้ั่งจ่ายเงินออกไป 
แลว้คู่คา้ของเรา  ขอเอกสารเก่ียวกบัการรับเงินจากคู่คา้ของบริษทัฯ พร้อมทั้งขอเอกสารท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือขายหรือการจดัท าธุรกิจในคร้ังน้ีทั้งหมด แลว้ขอมอบเอกสารดงักล่าวให้กบั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ประกาศผ่านทางช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ใหผู้ถื้อหุน้และสาธารณชนรับทราบ  

 นายสน่ัน ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจง 2 เร่ือง ดังนี ้

เร่ืองที ่1  การวางเงินมดัจ า 117,000,000 บาท ให้กบัทางโอรินพร็อพเพอร์ต้ี เหตุผลท่ี 1 ในการวางเงินมดัจ า 
เพื่อเข้าไปศึกษาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) ตรวจสอบการเงิน มีการ
ปรับเปล่ียนแผนการควบรวมกิจการ (Take over) ดงักล่าว เน่ืองจากวา่เดิมทีในคร้ังแรกบริษทัฯ จะ
เขา้ท าการโอนกิจการทั้งหมดแบบ EBT : Entire business transfer  จึงได้มีการประเมินรายการ
ทรัพยสิ์นของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินโดยประมาณ 600,000,000 บาท แต่
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)       ติดปัญหาเร่ืองมูลค่าสินทรัพยร์วมใน
การค านวณรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 ท่ีปรึกษาการเงินให้
ความเห็นว่าบริษทัฯ สามารถด าเนินการได ้และทา้ยท่ีสุดทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน 
กลต. แนะน าให้บริษทักลบัไปใชมู้ลค่าสินทรัพยร์วม ณ ไตรมาสท่ี 1/2558 คือ 283,000,000 บาท 
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จึงท าใหก้ารควบรวมกิจการ (Take over) ลม้เลิกไป  เม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑต์ามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการมากกวา่ 50% บริษทัตอ้งแต่งตั้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีในการขออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นจะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ( IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการซ้ือหรือขาย
สินทรัพย ์โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์
ของรายการต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขรายการ  

   สาเหตุท่ีบริษทัฯ ช าระเงินมดัจ า จ  านวน 117,000,000 บาท เน่ืองจากวา่โครงการ ณ วนัท่ีบริษทัฯ 
เขา้เจรจาโครงการดงักล่าวมีความคืบหน้าของงานแลว้เสร็จไปประมาณ 80 – 90%  ในส่วนของ
การขายห้องชุดนั้นๆ  มีการขายไปแล้วถึงประมาณ 88% เพราะฉะนั้น บริษทัฯ เข้าท าการซ้ือ
โครงการท่ีเกือบจะแลว้เสร็จ  ในวนัท่ีเขา้เจรจานั้นทางเราก็มีการถกเถียงกนักบัผูค้า้ว่า โดยปกติ
ควรจะอยูท่ี่ประมาณ 10 – 30% ไม่ควรเกินน้ี แต่สาเหตุส าคญัท่ีตอ้งวางเงินมดัจ าดงักล่าวถึง 60% 
นั้น ด้วยเหตุผลท่ีว่าโครงการดงักล่าวมีผลประกอบการมากแล้ว  มีการเจรจาเพื่อการควบรวม
กิจการ (Take over) มาตั้งแต่กลางปี 2558 แต่มาติดปัญหาเร่ืองการเกณฑ์การค านวณขนาดรายการ 
จึงส่งผลให้ตอ้งเล่ือนการเขา้ท ารายการออกไป เม่ือถูกเล่ือนออกไป เจา้ของโครงการจึงมีความ
ประสงค์ขอค ามัน่สัญญาจากทางบริษทัฯ ทางบริษทั ฯ จึงไดร่้วมกนัพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ 
ดงัน้ี  
 1.  การวางเ งินมัดจ าดังกล่าว เพื่อ เข้าไปตรวจสอบสถานภาพของ กิจการ เ ช่น                       
การตรวจสอบและประเมินทรัพยสิ์นตลอดจนหน้ีสินของบริษทัว่ามีมูลค่าถูกตอ้งครบถ้วนตาม
บญัชีและมีอยูจ่ริง ซ่ึงในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดงักล่าว ผูก้ระท าไดใ้ชค้วามระมดัระวงั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพอยา่งเพียงพอ ขอ้มูลภายใน งบการเงิน รวมถึงรายละเอียดการก่อสร้าง จึงได้
ว่าจา้งผูต้รวจสอบสถานะทางบญัชีของกิจการ (Accounting Due Diligence) ซ่ึงใช้เวลาประมาณ    
3 – 4 เดือน เพราะวา่การเปล่ียนจากการซ้ือทรัพยสิ์นมาเป็นซ้ือบริษทั เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงบการเงิน 
จึงท าใหทุ้กอยา่งถูกเล่ือนออกไป  ทางบริษทัฯ พยายามเล่ือนการช าระเงินมดัจ า 117,000,000 บาท 
จนกระทัง่บริษทัฯ มัน่ใจวา่ทุกอยา่งเราเห็นเอกสารหมดแลว้ ทุกอยา่งเป็นไปตามท่ีไดเ้จรจากนัคร้ัง
แรก จนกระทัง่วนัน้ีไดมี้การปรับปรุงเง่ือนไขการช าระเงินในสัญญา จะซ้ือจะขายหุน้ บริษทัฯ ก็ยงั
ยืนยนัวา่ส่ิงท่ีเคยเจรจาไว ้ผลตอบแทนยงัคงเหมือนเดิม ผมยงัคิดวา่รายไดแ้ละผลตอบแทนกลบัสู่
บริษทั แลว้ก็ใหผ้ลประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยเหมือนเดิม  

 เร่ืองที ่2   เงินมดัจ าจ านวน 35,000,000 บาท เพื่อเขา้ไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ท่ี จ.เชียงใหม่    
ช่ือโครงการโนเบิล ซ่ึงไดเ้จรจาซ้ือขายไวท่ี้ 110,000,000 บาท และต่อมาได ้ขอเจรจาลดราคาลงมา
สุดทา้ยสรุปราคาท่ี 95,000,000 บาท ติดเร่ืองของเกณฑก์ารค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
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มากกว่ามูลค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ 283,000,000 บาท บริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งชะลอไวจ้นกว่าวนัท่ี      
ผูถื้อหุ้นจะมีมติอนุมติัเข้าซ้ือหุ้นของ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี  หลังจากนั้นบริษทัฯ จะน า
โครงการน้ี เขา้ไปเสนอต่อท่ีตลาดหลกัทรัพย์เพื่อขอความเห็นท่ีจะเขา้ซ้ือเป็นโครงการต่อไป       
ซ่ึงบริษทัไดช้ี้แจงการไดม้าของทรัพยสิ์นแลว้ ทรัพยสิ์นตวัแรกท่ีเราซ้ือเขา้มาคือ 42,000,000 บาท 
ทรัพยสิ์นตวัท่ี 2 คือ 160,000,000 รวมแลว้ คือ 202,000,000 บาท ตวัเลขท่ีเราสามารถท่ีจะใชไ้ดใ้น
การซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่ม การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการจ าหน่ายไปเพื่อทรัพยสิ์น เม่ือลบ 283,000,000 
บาท เหลือแค่ 81,000,000 บาท ท าให้โครงการท่ีเชียงใหม่ตอ้งชะลอ และตามแผนเดิมท่ีเราวางไว ้
หลงัจากวนัน้ีเม่ือได้รับการอนุมติัแลว้ บริษทัฯ คงเขา้ไปหารือแนวทางการด าเนินการกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

 ตามท่ีไดเ้จรจากบัทางเจา้ของโครงการท่ีเชียงใหม่ พร้อมท่ีจะคืนเงินกบั ACD หากโครงการไม่
สามารถท่ีจะด าเนินการต่อได้ โครงการเป็นโครงการอพาร์ทเม้นท์ 2 ตึก รวมทั้งส้ิน 104 ยูนิต         
มีผูเ้ช่าประมาณ 90% มีรายได้ต่อเดือนโดยประมาณจากการท างบประมาณกระแสเงินสดอยู่ท่ี
ประมาณ 800,000  – 850,000 บาท บริษทัและผูบ้ริหารไม่ได้ละเลย และการด าเนินการอยู่ใน
ระหว่างการท่ีจะด าเนินการต่อ โดยบริษทัฯ ตอ้งมีมูลค่าสินทรัพยร์วมท่ีสามารถเขา้ท ารายการ
ต่อไป   

 นายวสิิทธ์ิ เพิม่พูนพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามและให้ความเห็น ดังนี ้

- สาระส าคญัของเงินจ านวนดงักล่าวไดอ้อกไปจากบริษทัตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2558 
ตามหมายประกอบงบการเงิน ของผูส้อบบญัชีออกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยไม่มีเอกสาร
ท่ีชดัเจนของขอบเขตงาน เพราะฉะนั้น ผมขอใหบ้ริษทัส่งเอกสารเก่ียวกบัเงินท่ีจ่ายออกไป
จากบริษทั แลว้ขอเอกสารการรับเงินของคู่คา้ของเรา  

 นายฮ้ังใช้ อคัควสักุล : (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถือหุ้นไทย 

- ขออนุญาตถามค าถาม ท่ีจะตอ้งให้ท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะกรรมการอิสระ ดงัน้ี  

1. ขอให้ช่วยช้ีแจงเก่ียวกบัสถานภาพของการช าระเงินดงักล่าว หน้ีสินส่วนท่ีเป็นของ
ธนาคาร ท่ีทางบริษทัเดิมคือ บริษทั โอริน ไดรั้บไวทุ้กบาท เราจะตอ้งรับผิดชอบส่วน
นั้นใช่หรือไม่  

2. หน้ีส่วนคา้งของบริษทั โอริน ท่ีคา้งช าระจนแลว้เสร็จเหลือเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
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- ส่วนเร่ืองท่ีห่วงใยท่ีสุด คือ หุ้นท่ีเอาไปจ านองกับส่วนท่ีรับรู้ว่าจะต้องโอนให้บริษทัฯ        
ถา้เกิดกรณีผิดพลาด แลว้ผูถื้อหุ้นบางส่วนไม่เห็นดว้ย จนท าให้เกิดคดีฟ้องร้องกนั ระหวา่ง
บริษทั โอริน กบั บริษทัฯ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเส่ียงสูงมาก ผมเรียนเลยวา่คดีความท่ีเกิดข้ึน 
ส่วนใหญ่ และทุกคร้ังท่ีมีคดีความต่าง ๆ คดีนั้นๆ จะยงัคงคา้งอยู ่แลว้ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ อยา่งท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ก่อนน้ี แลว้ในส่วนท่ีท่านประธานกล่าววา่การมดัจ าไม่ควร
เกินร้อยละ 10  เพราะฉะนั้น ผมตอ้งเรียนฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในท่ีน้ีวา่
ควรช่วยพิจารณาส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการอนุมติัการเข้าท า
รายการต่าง ๆ ของ บริษทัฯ โดยเฉพาะการวางช าระเงินมดัจ ามูลค่าสูง ๆ เช่นน้ี  ชมรมผูถื้อ
หุ้นไทยอยากเห็นการเติบโตของบริษทัฯ แต่ท่ีท่านวางเงินดงักล่าวสูง ๆ  มนับ่งช้ีแล้วว่า
เศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์เร่ิมเป็นฟองสบู่ ผมห่วงใยแทนผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ            
ผมห่วงใยกับการจะโอนหุ้นโอริน ผมห่วงใยกับเง่ือนไขท่ีเราจะไปปรับโอริน และ                
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA ) ก็มีการลงความเห็นอะไรบางส่วนท่ีมนัช้ีชดัวา่ความเส่ียง
อาจจะเกิดข้ึนอยา่งท่ีเราคาดไม่ถึง ผมขอถามค าถาม 2 ค าถามท่ีคา้งไวก่้อน แลว้สักครู่จะขอ
สอบถามเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

 นายสน่ัน  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจง 2 เร่ือง ดังนี ้

- เหตุผลท่ีมีการปรับแผนงานตลอด และบริษทัฯ พยายามเจรจากบัทางโอรินมาตลอดในส่ิงท่ี
เกิดข้ึน บริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะปล่อยปละละเลย หรือให้มนัผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไป
ในคร้ังน้ีโดยท่ีเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นแบบเดิม คณะกรรมการทุกท่านไดใ้ชเ้วลาในการพิจารณา
การเขา้ไปตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  พร้อมตรวจสอบสถานภาพของผูซ้ื้อมากกวา่ค าว่าสุ่ม  
ซ่ึงไดต้รวจสอบเป็นจ านวนมากพอควรจาก 330 ราย เพื่อตรวจสอบวา่ผูซ้ื้อสถานภาพเป็น
อยา่งไร เป็นผูซ้ื้อจดัตั้งหรือไม่ เป็นผูซ้ื้อท่ีเก็งก าไรหรือไม่ ขอ้ดีอยา่งหน่ึงบนถนนพระราม 
2  คือหาผูซ้ื้อท่ีเป็นผูซ้ื้อประเภทเก็งก าไรไม่ค่อยมี และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นขาลงแบบน้ี
แน่นอนวา่บริษทัฯ จะตอ้งค านึงถึงผูบ้ริหารทุกท่าน ค านึงถึงความเส่ียง คณะกรรมการได้
ปรึกษาหารือกนัอยู่ตลอดเวลา  บริษทัฯ กลา้ท่ีจะขอปรับแผน ทั้ง ๆ ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี      
8 มกราคม 2559 น้ีท่ีผ่านมาน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถปล่อยผ่านได ้ ส่ิงท่ีบริษทัเป็นห่วงนั้น      
ก็เช่นเดียวกนักบัท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้  

- ส่ิงหน่ึงท่ีวนัน้ีไม่ได้กล่าวถึง คือ ผูถื้อหุ้นของ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด คือ             
คุณสรวุฒิ และผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ ในกลุ่มของ “มานะสมจิตร”  ยงัเป็นผูค้  ้ าประกนัต่อธนาคาร
ธนชาติต่อไป บริษทัฯ ไม่ตอ้งเป็นผูค้  ้าประกนัแต่อยา่งไร เจา้ของเดิมยงัเป็นผูค้  ้าประกนัต่อ
กบัทางธนาคารธนชาต และในวนัน้ี บริษทั ฯ ยงัไม่ช าระเงินงวดต่อไป เพราะวา่ตอ้งการให้
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การโอนห้องชุด และการปฎิบติังานต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้จรจาถึง
เพิ่มเติมในกรณีขอเปิดบญัชีเพื่อแยกรายไดอ้อก (ระหวา่งการโอนอาคารชุดในแต่ละห้อง) 
จะท าให้ไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงท่ีบริษทั ฯ วางแผนไว ้ บริษทั โอริน ก็ให้ความร่วมมือเห็น
ด้วยกบัส่ิงท่ีด าเนินการ ผมยงัมีความมัน่ใจว่าวนัน้ีการท่ีเราบริหารงานส่วนท่ีเหลือ 10% 
ของโครงการออริจินส์ ไม่น่าจะคลาดเคล่ือน ปัจจุบนัทีมงานของบริษทัฯ ก าลงัเขา้ไปดูแล
เร่ืองของการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดเพื่อเตรียมความพร้อมไวเ้รียบร้อยแลว้ บริษทั ฯ ไดเ้ห็น
เอกสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัต่อการบริหารงาน  ซ่ึงทาง บริษทั โอริน ไดส่้งเอกสารสินเช่ือของผู ้
ซ้ือ  ไปยงัธนาคารต่าง ๆ เพื่อเขา้ท า post finance แลว้ เอกสารส่งไปแลว้ประมาณ 100 กวา่
ฉบบั  ผูจ้ดัซ้ือใชเ้อกสารเพื่อขออนุมติัการกูค้นละ 3 – 4 ชุด เพื่อเร่งการโอน โครงการใหม่ท่ี
เกิดข้ึนวนัน้ีบนถนนพระราม 2 มีเพิ่มมากข้ึน เช่น เดอะพลมั ท่ีอยู่ตรงขา้มกบัโครงการ 
แต่ตอ้งเดินทางเขา้ไปอีกประมาณ 300 เมตร จากถนนใหญ่ ฉะนั้น โครงการของ บริษทั 
โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จะมีความไดเ้ปรียบหลาย ๆ อยา่ง ดงัน้ี 

1.โครงการใกลจ้ะแลว้เสร็จ

2.โครงการอยูติ่ดริมถนนใหญ่

ผมเช่ือว่ามีผูถื้อหุ้นบางท่าน ไปแวะเยี่ยมชมโครงการโอรินมาบางแล้ว ผมยืนยนัว่า
โครงการ ออริจินส์ น้ี เป็นโครงการท่ีมีการพฒันาท่ีเหมาะสม  และมีความสามารถในการ
ก่อสร้าง จากประวติัการพฒันาโครงการต่าง ๆ  ไม่ใช่เพียงแค่โครงการน้ีโครงการเดียว ซ่ึง
ความจริงแล้ว  เจ้าของโครงการไปท าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บนถนนพระราม 2 
มาแลว้ 550 ยนิูต และขายจบภายใน 4 เดือน เม่ือสัก 2 – 3 ปี  ท่ีผา่นมา ก็สามารถด าเนินงาน
จนแลว้เสร็จ ผมยงัยนืยนัวา่วนัน้ีเง่ือนไขท่ีเราได ้คือ ค่าใชจ่้ายคงท่ี ทาง บริษทั โอริน ยงัคง
ตอ้งเป็นคนรับผิดชอบอยู่ รวมถึงดอกเบ้ียธนาคาร ไม่ว่าจะล่าช้าไปอีกก่ีเดือน ส่ิงท่ีเรา
เจรจากนัมาตลอดคณะกรรมการทุกท่าน ไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีได ้ทาง บริษทั 
โอริน ตอ้งเป็นผูจ่้าย จบเรียบร้อยพร้อมโอน ซ่ึงตามเง่ือนไขเดิมท่ีได้ตกลงกนับริษทั ฯ 
จะตอ้งช าระเงินในส่วนท่ี 2 ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 แต่ทางโอรินแจง้วา่ยงัไม่สามารถ
โอนได ้เหตุผลท่ียงัโอนไม่ไดก้็คือค่าใช้จ่ายมนัเกิดกบันิติบุคคลอาคารชุด เพราะฉะนั้น 
มนัก็มากระทบกบัตวับริษทัท่ีเราก าลงัซ้ือ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งวางแผนใหดี้  ซ่ึงบริษทัก็ไดเ้จรจา
ว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษทั โอริน ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ บริษทัฯ ขอรับก าไรสุทธิ 25% 
ของส่ิงท่ีเป็นรายได ้ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะเบิกเอาไปใชจ่้ายได ้ส่ิงท่ีเหลือน้ีก าลงัพยายามท่ีจะ
อธิบายว่าไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ ภาระหน้ีบริษทัฯ ก็ไม่สามารถรับไวไ้ด ้บริษทั 
โอริน ตอ้งรับผิดชอบจนกระทัง่โครงการแลว้เสร็จ เพราะการโอนทุกคร้ังจะตอ้งจ่ายทุน
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คืนธนาคารร้อยละ 75  ณ วนัน้ีเราเร่ิมท าก าหนดการแลว้ ทาง  IFA ก็ขอตารางการท างาน
ของทางโอริน พร็อพเพอร์ต้ี รับทราบแลว้ แผนงานท่ีทางโอรินก าลงัจะเร่ิมประสานกบั
ทางบริษทัฯ จะเร่ิมเขา้ไปปฎิบติังานทุกอยา่ง อาทิเช่น การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด การเก็บ
งานก่อสร้าง การตรวจรับงาน การด าเนินการให้ผูซ้ื้อตรวจรับสภาพห้องชุดพร้อมกับ
บริษทัฯ  ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการวา่จา้งผูรั้บสภาพงาน อาทิเช่น บริษทั  CM49  เป็นตน้ 
เพื่อเขา้มาช่วยตรวจรับงานจากผูรั้บเหมา พร้อม ๆ กบัลูกคา้ เพื่อใชสิ้ทธ์ิในการโอนให้จบ
ให้ไดภ้ายในเดือนเมษายน ปี 2559  ซ่ึงจะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไปไดอี้กหลายลา้น
บาท ในการด าเนินการโอน  

 ผู้ถือหุ้น  : นายฐิติพงษ์  โสภณอุดมพร  
- ผมขอทราบเร่ืองหน้ีสินท่ีคงคา้งอยูก่บัธนชาต ท่ีทางบริษทัโอริน หรือบุคคลค ้าประกนัเป็น

บุคคลของบริษทัโอริน  หลงัจากการโอนเสร็จแลว้ เรายงัมีหน้ีคา้งช าระใหธ้นชาติเท่าไหร่  

 ผู้ถือหุ้น : นายฮ้ังใช้  อคัควสักุล  (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถือหุ้นไทย  

- ส่ิงท่ีผมยงักงัวลอยู่เหมือนเดิมส่วนท่ียื่นเงินกูน้ี้ ผมตอ้งเรียนวา่ธนาคารตอนน้ีเขม้งวดมาก
เร่ืองการจะอนุมติัแต่ละกรณีผมคงตอ้งฝากเร่ืองน้ีไว ้ผมอยากใหบ้ริษทัฯ เติบโตไปขา้งหนา้ 
ด้วยเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนจากคราวท่ีแล้ว ผมเรียนกบัท่านว่าผมได้พบท่านหลายคร้ัง 
ความห่วงใยมีอยูใ่นตวั แต่โดยหนา้ท่ีของชมรมและสมาคมผูถื้อหุ้นไทยจดัตั้งข้ึนน้ี ตอ้งการ
เห็นบริษทัจดทะเบียนเติบโตอยา่งเขม้แข็งอยา่งมีนยัส าคญั เพราะฉะนั้น การเขา้มาปกป้อง  
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงก าลงัจะบอกโจทยว์า่ ทุก ๆ บริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีการจบัตาดูของผูถื้อหุ้นท่ีร่วมลงทุนกบัท่านอยูเ่สมอ ผมอยากให้ความ
กระจ่าง แลว้ก็เร่ืองเงิน 35,000,000 บาท  

- เร่ืองต่อไปท่ีผมกังวลคือเร่ืองของหน้ีสินส่วนท่ีโอรินน้ีจะต้องช าระต่อไป หลังจากท่ี
ธนาคารธนชาต  “ไดร้ะบุไวว้่าถา้คุณโอนเท่าไหร่คุณก็ตอ้งจ่ายเงินในส่วนท่ีโอนห้องชุด”  
ขอ้ความตรงน้ีท าให้เกิดความวงัวนเป็นอยา่งมาก ถา้เศรษฐกิจไทยใน ปี 2559 เป็นไปอยา่ง
ท่ีนักวิเคราะห์กังวนกัน ซ่ึงจากสถานการณ์ข้างต้นท าให้ผมห่วงอย่างมาก ผมเช่ือว่า
โครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการมีปัญหาแน่นอนในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ยกตวัอยา่ง
เช่น  ถนนเส้นทางรัตนาธิเบศร์ติดเซ็นทรัล ผมขอไม่ระบุว่าเป็นของบริษทัฯ อะไร ท่ีเขา
รอดพน้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปไดด้ว้ยดี  เพราะเจา้ของธุรกิจก่อสร้างเอง ผลิตเอง ขายเอง 
แลว้โครงสร้างดงักล่าวไดมี้การร่วมมืออยา่งเขม้แข็ง เพราะฉะนั้น การเขา้ไปการควบรวม
กิจการ (Take over) ในบริษทัถึงร้อยละ 100 นั้น  หมายความว่าหน้ีสินส่วนหน่ึงท่ีเป็นอยู่ 
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บริษทัฯ ACD จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดเ้ลย  ถึงแมผู้ค้  ้ าประกนัจะเป็นของ 
บริษทัโอริน ก็ตาม ขอทราบยอดคร่าว ๆได้หรือไม่ ว่าจะต้องช าระหน้ีต่อไปเท่าไหร่ 
ขอบคุณท่านประธาน 

 นายสน่ัน ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  เรียนช้ีแจงเพิม่เติม ดังนี ้

- หน้ีส้ินจ านวนทั้งส้ิน ณ วนัน้ีท่ีตามสัญญาเงินกู้ของทางโอริน คือ 330,000,000 บาท ณ 
ปัจจุบนั ยอดคา้งช าระประมาณ 322  ลา้น ซ่ึงใน 322 ลา้น น้ี  ถูกจ ากดัวงเงินไวแ้ลว้วา่แค่
นั้นจบ และเงินท่ีทางโอริน จะตอ้งรับผดิชอบ เป็นเงินท่ีทางโอรินเจา้ของคุณสรวฒิุน้ีจะเป็น
คนรับผดิชอบ จะเป็นคนลงเพื่อใหง้านจบ ตามขอ้เทจ็จริงแลว้ความคืบหนา้ของงานแทบจะ
แลว้เสร็จเกือบ 100%    ค่าเฟอร์นิเจอร์ ของทางเอสบี เฟอร์นิเจอร์ ไดช้ าระเกือบครบถ้วน
หมดแลว้ เหลือแค่งวดสุดทา้ย หรือบางส่วนเท่านั้น เม่ือเฟอร์นิเจอร์เขา้ครบถว้นงวดสุดทา้ย
ก็สามารถช าระไดท้นัที  

- ส่วนยอดหน้ี ถา้เราเทียบเท่าวนัน้ี ยอดขายโดยประมาณ 620 ลา้นบาท วนัน้ีขายไปแลว้ 88% 
ก็เทียบเท่าเท่ากบั 540,000,000 บาท ใน 540,000,000 บาท วนัน้ียอดหน้ี 320 ลา้นบาท น ามา
หารดว้ย 545 เทียบเท่าแลว้เท่ากบั 58% เราไดท้  างานตรงน้ี แลว้ก็มีแผนท่ีจะด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จะลดหน้ีใหม่ รีบช าระ และเงินท่ีได้จากการโอน 25% ตอ้งเก็บ เราก็พยายามจะไม่ใช้ 
บางส่วนเราอาจจะรีบช าระเงินตน้เพื่อลดค่าใช้จ่ายไปเร่ือย ๆ แล้วก็แผนการโอนน้ี ผม
มัน่ใจวา่ทางโอรินเองไดป้ระสานกบัทางผูจ้ดัซ้ือ เท่าท่ีคุยกนัล่าสุดยืนยนั กนัไปถึงประมาณ 
160 - 170  ยูนิต ส่วนท่ีเหลือก าลงัไล่ตามเพื่อเขา้มาเร่ิมตรวจรับสภาพงาน ผูรั้บเหมาเพิ่ง
ออกไปประมาณปลายเดือนธนัวาคมน้ีเอง ช่วงน้ีมีการส่งพนกังานเขา้ไปสังเกตการณ์วา่มี
ลูกคา้มาเยอะหรือไม่ มาจริงหรือไม่ ก็ไดข้อ้มูลท่ีค่อนขา้งท่ีเป็นท่ีพอใจวา่ลูกคา้เร่ิมทยอย
เขา้มา ธนาคารเองก็พยายามจะส่งทีมของธนาคารเขา้ไปเพื่อรับการขอสินเช่ือ  

2. แผนงานต่อไปเราคงจะจดังานวนัศุกร์หรือวนัเสาร์ อาทิตย ์เพื่อให้ธนาคารมาตั้งโต๊ะ และ
เร่งกระบวนการการโอนให้เร็วข้ึน ก็คงยงัตอ้งขออนุญาตไปปรึกษาพี่ดว้ย เพราะวา่อย่าง
ส่ิงเหล่าน้ีเราก็อยากใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ แลว้ก็อาจจะเป็นงานท่ีอาจจะเชิญผูถื้อหุ้นไปดว้ย
ก็ได ้ไปดูความคืบหนา้ของโครงการ ยงัมีจ  านวนหอ้งเหลืออยู ่สนใจเราก็มาคุยกนัวา่สนใจ
จะซ้ือไหม อาจจะใหร้าคาพิเศษอะไรก็วา่ไป  

3. เร่ืองหน้ีผมมั่นใจว่าเราน่าจะช าระได้ แค่วนัน้ีเราโอนเพียง 60% ก็จบหมดแล้ว 60%          
ใน 25,000,000 บาท ท่ีเรา 25% ท่ีเราเก็บน้ี เราก็อาจจะทยอยจ่ายไม่มากก็นอ้ย เพื่อลดภาระ
ดอกเบ้ีย แต่วนัน้ีภาระดอกเบ้ียยงัอยู่ท่ีทางเจ้าของเดิม เดือนละ 1,600,000 บาท และ            
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ยงัพอใจอยู่ เม่ือถึงเวลาลดไปไดเ้ท่าไหร่ เราก็พยายามขยบัตวัเลขเขา้ไป ฐานลูกคา้ท่ีนั้น 
330 ราย วนัน้ีผมเรียนว่าเป็นลูกคา้ใช้ได้ ไม่ใช่เป็นจดัตั้ง หรือไม่ใช่เป็นลูกคา้เก็งก าไร 
ลูกคา้ซ้ือเงินสดพร้อมท่ีจะโอนเงินสดในปัจจุบนั ประมาณ 10 – 20 หอ้ง ทีมงานแจง้ลูกคา้
ว่าชะลอการโอนออกไปก่อน เพราะโอนมามันเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทอีก แต่อยู่ใน
กระบวนการท่ีเร่งด าเนินการทั้งหมด เพราะว่าลูกค้าต้องการจะใช้สิทธิตามท่ีรัฐบาล
ประกาศออกมา ขออนุญาตช้ีแจงตามน้ีครับ 

 นายธารา ชลปราณ ี: ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี ้

         กราบเรียนท่านประธาน ผมธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ผมมีค าถามสัก 2 – 3 ค าถาม  

1. เน่ืองจากเราเขา้ไปซ้ือหุ้นของบริษทัโอริน ซ่ึงมีแค่ทรัพยสิ์นตวัเดียวคือตึกคอนโดน้ีใช่
หรือไม่ ถา้มีทรัพยสิ์นตวัน้ีตวัเดียว พอหลงัจากท่ีมนัขายหมดไปแลว้น้ี เราจะจดัการกบั
ทรัพยสิ์นโอรินอย่างไร เพราะว่าหลงัจากท่ีเราขายไปแล้วน้ีทรัพยสิ์นก็ไม่มีเหลือแล้ว 
เหลือแต่เงินสด เพราะฉะนั้น ในตวับริษทัจะยงัอยูห่รือไม่  หรือจะรักษาบริษทัน้ีต่อไปเพื่อ
จะไปท าธุรกิจต่อไป  

2. บริษทัโอริน  เน่ืองจากเราไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบโครงสร้างของตวัอาคาร เราจะมัน่ใจได้
อย่างไรว่าตกลงโครงสร้างของอาคารน้ีมัน่คงแข็งแรง เน่ืองจากว่าตวัพื้นท่ีของทางด้าน
พระราม 2 มนัทรุดค่อนขา้งเร็ว ไม่ทราบว่าตรงน้ีเขาจะรองรับการทรุดพวกน้ีอย่างไร 
เพราะวา่ตวัโอรินตวัน้ีตอนน้ีมนักลายเป็น สมมติวา่เขา้ผา่นมติของท่ีประชุมวนัน้ีแลว้ ก็จะ
กลายเป็นบริษทัของเรา แลว้ก็ช่ือบริษทัโอริน แลว้ก็ช่ืออาคารคอนโดตรงน้ีก็คือ ออริจินส์ 
ก็เป็นของเรา ถา้ตวัน้ีปรากฏว่ามนัเกิดการทรุด ตวัน้ีจะเขา้มากระทบต่อบริษทั ACD ใน
ฐานะบริษทัลูก ตรงน้ีเราแน่ใจ เรามีการ คือผมเขา้ใจว่าไม่มีการดูเร่ืองโครงสร้าง เพราะ
เท่าท่ีอ่านดูไม่มีพดูถึงเร่ืองโครงสร้างเลย ก็เลยสงสัยวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป  

3. เน่ืองจากพื้นท่ีจอดรถน้ี มีประมาณไม่ถึง 40% ต่อจ านวนห้องท่ีมี 300 กวา่รายมีท่ีจอดรถ
แค่ 100 กวา่ราย มนันอ้ยกวา่ท่ี ผมเขา้ใจวา่ตรงท่ีจอดรถตรงน้ีจะต ่าเกินไป จะมีปัญหาใน
อนาคตไหมว่าท่ีจอดรถน้ี คนเข้าไปซ้ือแล้วก็จะใช้พื้นท่ีจอดรถน้ีจะแย่งกัน ตรงน้ีเรา
บริหารอยา่งไรต่อไป  

  นายสน่ัน ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  เรียนช้ีแจงเพิม่เติม ดังนี ้

- ขออนุญาตเ รียนผู ้ถือหุ้น  บริษัท  ACD เราพยายามท่ีจะ เป ล่ียนธุรกิจ  คือ  ธุร กิจ
อสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีบริษทัเขา้ไปซ้ือบริษทั โอรินฯ ซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้
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วา่เม่ือบริษทัมีศกัยภาพ  มีฐานลูกคา้ และภาพลกัษณ์ท่ีดี เม่ือประสบความส าเร็จในการขาย
จบลง เราก็คงน าบริษทัน้ีต่อยอด ต่อไปได ้ผมพยายามมองโครงการท่ีเม่ือต่อยอดไปแล้ว   
ในอนาคตเราคงวางแผนซ้ือเป็นทรัพยสิ์น   

- ปัญหาเดิมของ ACD ว ันน้ี ACD อยู่ในประเภทธุรกิจสันทนาการ ย ังไม่ใช่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์บริษทัพยายามท่ีจะสร้างรายได ้แลว้ก็รับรู้รายได ้เพื่อเปล่ียนประเภทธุรกิจ
ให้มาเป็นอสังหาริมทรัพย ์หลงัจากท่ีเป็นประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ ในเร่ืองของ
ตวัเลขการซ้ือทรัพยสิ์น หรือการจ าหน่ายเพื่อทรัพยสิ์นไปน้ี มนัก็จะเร่ิมลดเบาบางลง ไม่มี
เกณฑเ์หล่าน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน น่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้ดินทาง ผมตอ้งเรียนวา่ shortcut 
แต่ท่ีเราไปซ้ือท่ีเปล่ามาพฒันา แลว้ใชเ้วลาอีก 2 – 3 ปี เราอาจจะเหน่ือยมากกวา่ ตอนน้ีโชค
ดีท่ีเจอ แลว้ก็ไดคุ้ยกนั คุยกนัเสร็จไดเ้จรจาเง่ือนไข แลว้ก็ติดปัญหาก็ยงัรวมกนัแกไ้ขปัญหา 
เม่ือจบโครงการน้ีแลว้ เราคงใช้บริษทัน้ีในการควบรวมกิจการ (Take over) ต่อไป เพราะ
หลงัจากน้ีเราก็คงขอยา้ยประเภทธุรกิจเป็น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผมเคยช้ีแจงกบัผูถื้อหุ้น
เม่ือคร้ังท่ีแลว้วา่ บริษทัมีแนวทางท่ีจะเดินพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยท่ีจะหาซ้ือโครงการ
ท่ีใกลแ้ลว้จะเสร็จ โดยเฉพาะในวนัน้ีเองตอ้งเรียนว่าผมมาจากธุรกิจอนัเดิมเราเคยท าพวก
บริหารสินทรัพยม์า วนัน้ี NPL เร่ิมเพิ่มข้ึน ก็เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะเร่ิมเขา้ไป เหมือนกบัทาง
สมาคมได้กล่าวเม่ือสักครู่ ในระหว่างบริหารงานมา  ผมได้เจรจาตั้งหลายโครงการแลว้     
แต่วนัน้ีเดินไม่ได ้ACD มีขอ้จ ากดั ก็คือยงัไม่ไดอ้ยูใ่นประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์วนัน้ี
ถา้โครงการน้ีประสบความส าเร็จ บริษทัฯ จะยืน่เร่ืองเพื่อเสนอต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการ
ขอยา้ยประเภทธุรกิจ ผมเตรียมแผนไวแ้ลว้ เม่ือเร่ิมรับรู้รายได้จากมหาสารคาม เร่ิมรับรู้
รายได้จากโอริน พร็อพเพอร์ต้ี ในไตรมาสท่ี 1/2559 บริษทัสามารถรับรู้รายได้ได้อย่าง
แน่นอน รับรู้มากหรือนอ้ย ตวัเลขน่าจะไปอยูใ่นมือของ IFA แลว้วา่ มกราคมจะมีเท่าไหร่ 
กุมภาพนัธ์มีเท่าไหร่ มีนาคมมีเท่าไหร่ แลว้เราจะใชสิ้ทธ์ิดา้นภาษีในเดือนจนถึงเมษายนได้
มากนอ้ยแค่ไหน เพราะฉะนั้น ส่ิงเหล่าน้ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ บริษทัใชต่้อแน่ ไม่ไดเ้ลิกแลว้
บริษทัน้ีก็มี credit line กบัธนาคาร ยิง่ดีเราก็ง่ายข้ึน การท างานก็ง่ายข้ึน เพราะอยา่งนอ้ยการ
จะไปควบรวมกิจการ (Take over) เน่ืองจากบริษทัน้ีก็มีประสบการณ์มาแลว้ 

- ส่วนเร่ืองของโครงสร้าง อยา่งท่ีเม่ือสักครู่ผมไดเ้รียน เราไดป้รึกษาหารือกบัหลาย ๆ บริษทั          
ผมยกตวัอยา่งวนัน้ี เช่น CM49 เร่ิมดูเอกสารมาหมดแลว้ แต่ยงัไม่สามารถเขา้ไปท าอะไรได ้
เน่ืองจากการซ้ือขายยงัไม่แลว้เสร็จ หลงัจากวนัน้ีแลว้เสร็จก็คงเขา้ไปด าเนินการตรวจสภาพ
อาคาร แลว้ก็เช็คความถูกตอ้ง ทั้งเอกสารแลว้ก็ส่ิงอ่ืน ๆ ตวัอาคารดว้ย 
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- ท่ีจอดรถ ผมเองก็เคยท าโครงการมา แต่ของบริษทั โอริน ผมจ าไม่ไดว้า่วางสัดส่วนท่ีจอด
รถเท่าไหร่ 50% หรือเปล่า ไม่ถึง 40 เขา้ใจวา่มนัตามเกณฑ์ของ EIA อยา่งไร EIA เขาผ่าน
แลว้ มนัก็เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนเทคนิคในภาคปฏิบติัจริง ถนนเขากวา้ง  ผมมัน่ใจวา่พี่
ไดเ้ขา้ไปดูหรือยงั ถนนทางแลมป์ ท่ีขบัข้ึนไปน้ี รอบอาคารน้ีเขากวา้งรู้สึกจะ 8 หรือ 10 ผม
ไม่แน่ใจ แต่พวกน้ีเขาจะวางกนัเอาไว ้คือไปสร้างล็อกใหม่หลงัจากโอนเสร็จเรียบร้อย เขา
จะวางไวริ้มร้ัว มนัก็จะเพิ่มสัดส่วนการจอดรถเพิ่มข้ึน แต่อนันั้นเป็นวิธีท่ีนอกเกณฑ์ ซ่ึงผม
ดูโครงการเขาแลว้น้ี เขาท าถนนรอบอาคารน้ีกวา้งมาก  

 นายธารา ชลปราณ ี: ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี ้

- ขอค าถามเพิ่มอีกค าถามหน่ึง ก็คือวา่ตอนน้ีเราจะมียี่ห้อ ออริจินส์ แลว้ ตอนน้ีบริษทั ACD 
จะมียี่ห้ออะไรท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัไหม อยา่งเช่น LPN ก็มีลุมพินีเพลส ลุมพินีโน่น 
ลุมพินีน้ี อะไรพวกน้ี ตอนน้ีเราจะไม่มี คือถา้บริษทัฯ เขา้ไปซ้ือบริษทัอ่ืนเร่ือย ๆ กลายเป็น
วา่เราก็จะมียีห่้อกระจดักระจาย บริษทัฯ จะตอ้งมียี่ห้ออะไรท่ีชดัเจน เพื่อให้บ่งบอกวา่อนัน้ี
ยีห่อ้ของลูกคา้ระดบักลาง ตรงน้ีลูกคา้ระดบัสูง อะไรประเภทน้ีมีไหมครับ  

ประธานฯ  ขออนุญาต กรุณารอสักครู่ในวาระท่ี 3.4 ขออนุมติัเปล่ียนช่ือบริษทัเราไม่ตอ้งกลวั ขอให้ผูถื้อ
หุน้อีกท่านสอบถามไดเ้ลยครับ เพื่อจะไดจ้ะไดล้งมติวาระน้ีใหเ้รียบร้อยก่อนครับ 

 นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี ้
         เรียนท่านประธาน ขอบคุณมาก ผมนายฐิติพงษ ์โสภณอุดมพร ขอสอบถามแค่ 2 ขอ้  

1. ฟังคุณสนัน่แลว้ดีใจ ไดข้องดี แต่ผมก็แปลกใจ ท าไมเจา้ของจึงยอมขาย เพราะวา่อะไร ๆ เขาก็
รับหมด แถมเดือนน้ีขายของไดแ้ลว้ เขารับเงินแลว้ สาเหตุหลกั ๆ ท่ีเขาขายเราน้ีเพราะอะไร 
เราไดข้องดีผมก็ดีใจ เพราะวา่ทุกอยา่งเขารับหมดเลย แลว้ความเส่ียงเราต ่า มนัมีอะไรไหมช่วย
เล่าใหฟั้งนิดหน่ึง 

2. โครงการน้ีถา้เกิดขายจริง ๆ เราจะไดก้ าไรกลบัมาสักประมาณเท่าไหร่ คุม้หรือไม่ คุม้ค่ากบั
การลงทุนหรือไม่ ในขณะท่ีตอนน้ีภาวะอสังหาริมทรัพยน้ี์ขาลงแน่นอน มนัมีความเส่ียงท่ีเรา
จะตอ้งรับอยู ่แต่ถา้มาดูแลว้มนัคุม้ค่ามนัก็ไม่มีปัญหา แต่ถา้ไม่คุม้ค่าบางทีมนัก็ไม่น่าเส่ียง 
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1.  สาเหตุท่ีเจา้ของโครงการขายให้บริษทัฯ  เปรียบเสมือนการท่ีเราเขา้ไปการควบรวมกิจการ 
(Take over)  เขาก็ตอ้งไดบ้างอยา่งกลบัมา มนัก็เหมือนคลา้ย ๆ กบั เสนอก าไรอาจจะมากกวา่ 
แต่วา่ทางโอริน ก็เหมือนกบัชนะไปแลว้คร่ึงทาง  อีกคร่ึงทางบริษทัฯ ก็น ามาบริหาร บริษทัฯ 
พยายามลดความเส่ียงใหม้ากท่ีสุด  

2. หลงัจากเจรจาแลว้ มีความคิดวา่ การด าเนินธุรกิจจะสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยดี ผมพยายามจะ
เป็นผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย ์เลือกพฒันาโครงการท่ีดูแลว้ ไปแลว้อยา่งนอ้ยสักคร่ึงทาง
หรือมากกวา่คร่ึงทาง มีรายได ้มีการขาย มีการจอง ถา้เราสานต่อ เราประหยดั หนทางน้ีหายไป
คร่ึงทาง หนทางของโอริน พร็อพเพอร์ต้ี เราหายไป 90% แลว้ก็เราใช้เวลาในการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะ (Due diligence)  เยอะมาก ผมจ าได้ว่าเปิดเมล์ ทีไร APM ส่งเมล์ มาขออีก
แลว้ ส่งขอเพิ่มเอกสาร ขอหลายอยา่งมาก จนกระทัง่เราก็เขม้อยูแ่ลว้ การตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะ (Due diligence) เราลงละเอียดลึกมาในเร่ืองของความเส่ียงในเร่ืองของลูกคา้ เพราะเรา
ห่วงลูกคา้จดัตั้ง นัน่คือเหตุผลท่ีเราใช้เวลา และมีการเล่ือน EGM จากเดือนพฤศจิกายน 2558 
เม่ือตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว มีปัญหาต้องการควบรวมกิจการ (Take Over) บริษัท              
มีนโยบายให้เร่งด าเนินการ เน่ืองจากวา่เราตอ้งรู้วา่เง่ือนไขในงบการเงินของโอรินมีอะไรบา้ง 
เพราะจะตอ้งน างบการเงินของทางโอริน และ ACD มารวมกนั วนัน้ีตอ้งพยายามค านึงถึง
ผลประโยชน์ รายได้ท่ีเป็นก าไร เก็บไวใ้นโอริน เราจะเร่ิมโอนเข้าบริษทั ACD  เพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม และเพื่อสามารถจะการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะ (Due diligence) ใหก้บัลูกคา้
ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้
สัปดาห์ท่ีแลว้ยงัคุยกนัเร่ืองของการเปิดบญัชีโอน 25% เขา้ เพื่อไม่ใหเ้จา้ของเดิมของโอรินจบั
ตอ้งเงิน เพื่อพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบของผูถื้อหุ้นของ ACD เรารายไดเ้ราไม่มี ท่ีเหลือเหลือ
แค่การบริหารจดัการ อยา่งไรโอนใหเ้ร็วท่ีสุด ท าอยา่งไรบริหารการจดัการบริการหลงัการขาย 
(after-sales service) ไดว้างแผนงานและทีมงานไวแ้ลว้ จะเป็นอยา่งไร การบริหารอาคารจะท า
อยา่งไรต่อ ไดว้างแผนไวแ้ลว้ ขอผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งเป็นห่วงนะครับ  

ประธานฯ   มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการ
สอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

 นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

- ผมขออีกขอ้หน่ึง เม่ือสักครู่ไดพู้ดถึงรายได ้เราได้แจง้สารสนเทศขอ้มูลไปแลว้ รวมแลว้
น่าจะอยูท่ี่ประมาณ ทราบตวัเลขแลว้ 42,000,000 บาท ถา้ผมจ าไม่ผิด ของเก่าจะ 46,000,000 บาท 
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แลว้พอปรับตวัเลขใหม่ก็เหลือ 42,000,000 บาท ตวัเลขอยู่ในหน้าท่ี 7 ของสารสนเทศ ท่ี
เป็นตารางตวัเลข  

ประธานฯ ขอบคุณครับ ขออนุญาตลงมติไดเ้ลยครับ 

ผู้ด าเนินรายการ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัโอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวม
เป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท โดยในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ไดน้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย รบกวนผูถื้อหุน้ทุก
ท่านลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือไดเ้ลย  จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บใบ
ลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเพิ่มเติมหรือไม่ มีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียงเพิ่มเติม ท่ียงัไม่ไดใ้หใ้บลงคะแนนไหม ส าหรับวาระท่ี 2  

ส าหรับมติท่ีประชุมในวาระท่ี 2 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอริน 
พร็อพเพอร์ต้ีจ  ากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน
จ านวน 160,000,000 บาท ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงมีมติดงัน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“โอริน”) คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 
บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  218,677,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ        96.5176 

 ไม่เห็นดว้ย      6,759,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ            2.9836 

 งดออกเสียง     1,130,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.4988 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ จ านวน 8  ราย คิดเป็นจ านวน  4,574,600  หุ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 121 ราย  คิดเป็น 226,568,033  หุ้น 

วาระที ่3     พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทใหม่ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ รวมทั้งตราประทบัของบริษัท 

                  ระเบียบวาระน้ีเป็นการพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือยอ่หลกัทรัพยร์วมทั้งตรา
ประทับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลส่งไปให้ผูถื้อหุ้น พร้อมหนังสือท่ีเชิญประชุมไปแล้ว ตาม
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ช่ือภาษาไทย  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ  GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ GREEN 

ประธานฯ ไม่ทราบว่าผูถื้อหุ้นท่านอยากซักถามถึงสาเหตุของการเปล่ียนช่ือหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ 
ขออนุญาตเรียนให้ทราบ แนวคิดท่ีบริษทัพิจารณามาโดยตลอดนั้น บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท 
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  เม่ือพิจารณาร่วมกนัแลว้จึงมีความเห็นวา่ควรเปล่ียนช่ือบริษทั 
มาเป็น กรีน รีซอร์สเซส หมายถึงว่า บริษทัมองเห็นความส าคญัของธรรมชาติ และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาธรรมชาติ น้ีจึงเป็นแนวความคิดเบ้ืองตน้ของการเปล่ียนแปลงจากมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

 นายฐิติพงษ์  โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น   สอบถามเพิม่เติม ดังนี้

- เรียนท่านประธานกรรมการ ผมฐิติพงษ ์โสภณอุดมพร คือจริง ๆ จะ Green จะ Yellow ไม่
น่ามีปัญหา  แต่ผมติดใจนิดเดียว รีซอร์สเซส มาท าอะไร เพราะว่าเราจะไป พร็อพเพอร์ต้ี 
ใช่ไหม แลว้อีกอยา่งหน่ึงพอนึกถึง รีซอร์สเซส ปุ๊บน้ีมนัจะไปทางหน่ึง ก็เลยอยากรู้วา่ท่ีมา
ท่ีไปค าน้ีมาเพื่ออะไร แลว้ก็มีวตัถุประสงคอ์ะไร แลว้ก็ถา้เป็นไปได ้ไหน ๆ จะเปล่ียนช่ือ
แลว้ ช่วยเล่านิดหน่ึงวา่หลงัจากเปล่ียนน้ี เรามี protection ไปอยา่งไร เราเดินทางไหน แลว้ก็
เม่ือไหร่จะไดรั้บปันผล  

 นายสน่ัน  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  เรียนช้ีแจง ดังนี้

ผมขออนุญาตตอบแทนท่านประธาน ค าวา่ GREEN 
1. คือธรรมชาติ ไม่ว่าจะพฒันาโครงการท่ีใดก็แลว้แต่ ผมก็ยงัพยายามท่ีจะมองให้เป็นสีเขียวให้

มากท่ีสุด โอรินเป็นตวัอยา่งหน่ึง เพราะวา่เขาใส่ใจในเร่ืองของการลงสวน พื้นท่ีเขียวมาก
2. ค าว่า รีซอร์สเซส มนัเป็นเร่ืองของใน 1 ตวัอาคารน้ี สังเกตไหมใช้วสัดุอะไรบา้ง ทั้งหมดมา

จากธรรมชาติทั้ งหมด ปูนก็มาจากภูเขา พื้นไม้ก็มาจากต้นไม้ เพราะฉะนั้น การรวมเอา
ทรัพยากรธรรมชาติหลาย ๆ อยา่ง ก็สามารถเอามาพฒันาให้มนัเป็นส่ิงท่ีสวยงาม ให้เป็นส่ิงท่ี
เรียกวา่อสังหาริมทรัพยไ์ด ้นัน่คือส่ิงท่ีเราถกเถียงกนัวา่เราควรจะเดินไปทางไหน

รวมถึงแมก้ระทัง่ renewable energy พลงังานทดแทน พลงังานทดแทนก็เก่ียวขอ้งกบัสี
เขียว เพราะเราท าลายป่านอ้ยลง ท าลายธรรมชาติลดลง โดยการท่ีไม่ไปเอาส่ิงท่ี เช่น หินเอามาผลิต
ไฟฟ้า มนัก็เป็นการเอาพลงังานธรรมชาติมาช่วยชาติ มาช่วยโลก ให้ลดภาวะมลภาวะลง ก็คือ
เก่ียวกบัเร่ืองของสีเขียว เก่ียวกบัเร่ืองของ RESOURCES เร่ืองของธรรมชาติ ของวตัถุดิบทั้งหลาย 



หนา้ 28 จาก 38 
 

แหล่งวตัถุดิบทั้งหลาย เร่ืองของพลงังานก็มีมากมาย ในอนาคตเราอาจจะพฒันาเร่ืองของเอาน ้ ามา
ท าพลงังาน เอาเร่ืองของความร้อนในใตดิ้นมาท างาน  

  มนัก็เก่ียวกบัเร่ืองของ RESOURCES หมด มนัก็คือส่ิงท่ีเราวิเคราะห์กนัว่าเอาอย่างไรดี     
จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ GREEN RESOURCESก็อยากจะเปิดเป็นภาพรวม แลว้เราเองสามารถเดินได้
ในหลาย ๆ ทาง โดยท่ีถ้าเราจะไปท าพลงังาน เราบอกว่า GREEN Property มนัก็จะไปพลงังาน       
ซ่ึงอาจจะดูไม่เหมาะสม เวลาเราไปคุยกบัต่างชาติ หรือกองทุน อาจจะมีขอ้สงสัยได้ ถ้าเราท า 
GREEN energy แลว้คุณไปท า United ไดอ้ยา่งไร เพราะฉะนั้น เราตั้งช่ือกลางผมวา่มนัอาจจะท าได้
หลายอยา่ง  
  ในอนาคตแผนงานคร้ังต่อไป ACD เราจะเดินหนทางแรกท่ีเราต้องเดินวนัน้ีก่อน ใน
ระยะเวลาสั้ นๆ คือ 1-3 ปี บริษทัคงมุ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างระมดัระวงั ขอบคุณสมาคม 
เพราะว่าเราก็พยายามเลือกเหลือเกินท่ีจะหา พร็อพเพอร์ต้ีหาโครงการท่ีดี เหมาะสม แลว้ก็เราไม่
เ สีย เปรียบ แล้วท าอย่างไรให้ ซ้ือความเ ส่ียงน้อย ท่ี สุด ทั้ งหมดอยู่ ท่ีการบริหารจัดการ 
อสังหาริมทรัพยส่ิ์งท่ียากท่ีสุดก็คือการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเพิ่มมากข้ึนกวา่ท่ีคาด 
ฉะนั้นผมจึงหนีตน้ทุนค่าก่อสร้างน้ี ทุกเง่ือนไขของสัญญาท่ีเราวางกบัโอริน พร็อพเพอร์ต้ี ผมสร้าง
เง่ือนไขเพื่อไม่ใหจ้บัตอ้งรายไดเ้รา สร้างเง่ือนไขใหร้ายไดบ้ริษทัไม่ลดลง  

  การน าพา ACD ไปในอนาคต หรือ GREEN RESOURCES ไปในอนาคตน้ี ผมยงัมุ่งเร่ือง
ของอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัก่อน เพราะผมเคยเรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558       
ท่ีผ่านมา เม่ือปีท่ีแล้ว AEC เราเปิดการเขา้ออกด่านตรวจคนเขา้เมืองของบุคลากร ของคน ของ
นกัท่องเท่ียว ในแถบเอเชียก าลงัจะเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย การเพิ่มข้ึนเหล่านั้นส่ิงท่ีตามมา 

    1. ท่ีอยูอ่าศยัตอ้งเพิ่มข้ึน 
  2. 1, 2 อย่าเพิ่งไปบอกว่า 1, 2 พลงังานก าลงัจะตามมา พลงังานไม่พอใช้ ลาว 
เขมร ไม่พอใช้แน่นอน พลงังานก าลงัจะตามมา ถึงแมน้ ้ ามนัลงก็ไม่ใช่สาระส าคญั เพราะน ้ ามนั
หมดวนัน้ีก็ไม่สามารถเอาน ้ามนัมาผลิตไฟฟ้าได ้ 
 เพราะฉะนั้น อีกหลาย ๆ อยา่ง แนวทางท่ี ACD และผมไดเ้คยกล่าวไวเ้ม่ือการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ท่ีผา่นมา เรายงัคงเดินแนวทางนั้นอยู ่โครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะต่อยอดไปน้ีคงไดน้ าเสนอ 
วนัน้ีมีหลายโครงการ แต่ยงัไม่ถึงวาระท่ีจะกล่าวถึง แต่เราคงไปในทิศทางท่ีผมเคยกล่าวถึงในอดีต 
ยงัยดึมัน่เดิม แลว้ก็ผมมัน่ใจวา่เราผา่นได ้ลา้งขาดทุนสะสมลา้งแน่ การตรวจสอบสถานะสภาพผล
การด าเนินงานท่ีเป็นอยูใ่นปัจุบนั (Due diligence) จ่ายแน่นอน ผูถื้อหุ้นสบายใจได ้ผมก็จะพยายาม
ใหเ้ร็วท่ีสุด เพราะวนัน้ีภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกมนักระทบเรา จีนหุน้ลงมาทั้งหมด 47% น ้ามนัลงมา
จากปีท่ีแลว้จนถึงวนัน้ี จาก 100 กวา่เหรียญบาร์เรล มาเหลือ 30 เหรียญ ก็ลงมาเกือบ 70 กวา่
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เปอร์เซ็นต ์ ก็เป็นส่ิงท่ีเราระมดัระวงั พึงระลึกถึงตลอดเวลาวา่ ท าธุรกิจตอ้งพิจารณาบริหารความ
เส่ียง พลงังานก็ยงัด าเนินการอยู ่ เม่ือปลายปีท่ีแลว้เราก็มีการสมคัรพลงังานโซล่าร์ไป ภายใตช่ื้อ
บริษทั ACD energy มีสมคัรไปทั้งหมด 15 เมกะวตัต ์ อยูภ่ายใตห้น่วยงานราชการ ซ่ึงมีการเล่ือน
ก าหนดจบัฉลากออกไป ซ่ึงคงตอ้งติดตามข่าวดีอีกคร้ังหลงัจากน้ี 

 นายธารา ชลปรานี : ผู้ถือหุ้น    สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- กราบเรียนท่านประธาน ผมธารา ชลปรานี ผูถื้อหุ้น เผอิญท่านผูถื้อหุ้นท่านก่อนสอบถาม
ไปแล้ว ขออนุญาตถามค าถามท่ีผมต้องการถามต่อไป คือ ถ้าบริษัทมีเป้าหมาย คือ 
อสังหาริมทรัพยแ์ละพลงังานทดแทน พลงังานอะไรก็แลว้แต่ ทีน้ีบงัเอิญวา่ทั้ง 2 อยา่งมนั
แยกกนั ทีน้ีในแง่ของตวัโครงสร้างสินทรัพยก์บัโครงสร้างรายไดน้ี้ ท่านมีเป้าหมายหรือไม่
วา่สุดทา้ยแลว้  เราตอ้งการวา่ส่วนท่ีเป็นสินทรัพยท่ี์เป็นพร็อพเพอร์ต้ีกบัสินทรัพยท่ี์เป็นตวั
พลงังานทดแทนน้ี ประมาณสักก่ีเปอร์เซ็นต์ต่อก่ีเปอร์เซ็นต์ ต่อส่วนสัดส่วนอย่างไร อีก
ส่วนหน่ึงก็คือว่ารายได้จากพร็อพเพอร์ต้ี กับรายได้จากตัวพลังงานทดแทนน้ีคิดเป็น
สัดส่วนอย่างไรบา้ง คือเราตอ้งการรู้ว่าท่านเดินไป สมมติ 5 ปี 10 ปีขา้งหน้าน้ี จะไปท่ี
เป้าหมายเท่าไหร่อยา่งไร พอบอกไดห้รือไม่  

 นายสน่ัน ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจง ดังนี้

-  ผมขออนุญาตอา้งถึงกลบัไปปีท่ีแล้วเลย เพราะว่าการลงทุน Right Offering น้ี เราเสนอ
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพิ่มทุน ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์70% 
และธุรกิจพลงังาน 30% ซ่ึงบริษทัไดช้ี้แจงไปแลว้ก่อนหนา้น้ี คือ เหตุผลท่ีจดัตั้งบริษทัยอ่ย
คือ  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั เน่ืองจากแนวทางรายไดท่ี้แน่นอนตอ้งมาจากกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยป์ระมาณ 70% ธุรกิจพลงังาน 30% แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ผมคิดวา่ข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ตลาดด้วย อะไรท่ีเห็นควรก็ต้องมาปรับแผนงานอีกคร้ัง เม่ือบริษทัฯ มีการเติบโตข้ึน 
ยกตวัอย่างเช่น  15 – 30% บริษทัสามารถท่ีจะลงทุนได ้แต่ถา้มนัใหญ่กว่านั้นเราก็อาจจะ
ต้องมีบริษัทย่อยเพิ่มข้ึน หรือเอาบริษัทย่อยไปเข้าท า IPO ใหม่ เป็นต้น ก็ ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในส่วนของเร่ืองพลงังานมีการเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างแน่นอน แต่วนัน้ี
พลงังานก็ยงัถูกชะลอจากรัฐบาล  ซ่ึงผมคิดวา่คงยงัมีเวลาอีกพอสมควร แต่ก็ใชเ้กณฑ์เดิม 
70% ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และ 30% ส าหรับธุรกิจพลงังาน  

 นายฮ้ังใช้  อคัควสักุล : ชมรมผู้ถือหุ้นไทย  ให้ความเห็น ดังนี้

- ค าถามแรก ในเม่ือเรามีช่ือเตม็แลว้น้ี ช่ือยอ่ของตลาดหลกัทรัพยเ์ราจะใชต้วัอะไร 
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- ค าถามที่ 2 บริษทัฯ มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีครอบคลุม ในสาระส าคญัท่ี
จะเร่ิมลงไปในอนาคตหรือไม่  

- เร่ืองสุดท้าย ขออนุญาตนอกเร่ือง เก่ียวกับการเข้าร่วมธุรกิจกับหน่วยงานข้าราชการ      
( ธุรกิจพลังงาน) ผมเ ร่ิมเป็นห่วง เพราะข่าวมันชัดเจนมากว่า  หน่วยงาน อบต.                  
สถานท่ีราชการห้ามท าพลงังานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม  ผมอยากจะให้มองพลงังานท่ีขา้งนอก
ก าลงัคึกโครม แลว้ก็หลาย ๆ บริษทัหุน้ลงอยา่งแรงเลย พลงังานทางเลือกท่ีใชว้ตัถุดิบอะไร
ต่าง ๆ คือทุกคนแข่งขนักนัเขา้มา แลว้ราคาวตัถุดิบเพิ่มจนท าไม่ไหว หลายบริษทัข้ึนไปถึง 
20 บาท ลงมาตอนน้ีก็เหลือประมาณ 1 – 2 บาท เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละโรง มนัมี
ปัญหาเร่ืองวตัถุดิบท่ีเรามาแยง่กนั ผมเช่ือความสามารถของท่านกรรมการผูจ้ดัการวา่มีฝีมือ 
ผมวา่ท่านเดินทางถูกแลว้เร่ืองอสังหาริมทรัพย ์แลว้ในเม่ือท่านไม่มีทีมงานในการก่อสร้าง 
ถา้ช่วงน้ีท่านมีทีมงานการก่อสร้าง วตัถุดิบถูกมาก ถูกจริง ๆ บงัเอิญผมเป็นท่ีปรึกษาหลาย
บริษทั ตึกน้ีค่าแรงท่ีว่าเรากลวั ๆ กนั 300 บาทน้ี ไม่ตอ้งห่วงใย เพราะวตัถุดิบตอนน้ีถูก
ขนาดวา่หั่นลงไปเหลือคร่ึงหน่ึงเลย ก่อสร้างตึกแต่ละหลงั แต่ประเด็นท่ีท่านไปควบรวม
กิจการ (Take over) อยา่งน้ี ท่านมีเงินสดท่านถือไวก่้อน แลว้ของดีจะวิ่งมา แลว้ผมเช่ือใน
ความสามารถของท่าน เพราะอดีตบริษทัเดิม ช่ือเดิมน้ี มนัก็มีฝีมืออยู่แลว้ในเร่ืองลิสซ่ิง มี
หลาย ๆ ส่วนท่ีเรามีความสามารถตรงนั้นเก็บเอาไวข้องเรา 

เร่ืองสุดทา้ยเลยผมฝาก ในเม่ือเปล่ียนช่ือแลว้ ฝากเร่ืองส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นและชมรมผูถื้อหุ้น
ไทยปรารถนามาก ๆ ขอฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบของ ACD เดิม หรือวา่เป็น 
ช่ือใหม่ คือ GREEN  ทางผูถื้อหุน้ไทยตอ้งการเร่ืองจริยธรรม เราคาดหวงัเร่ืองจริยธรรมมาก
ในตลาดทุน เพราะเร่ืองธรรมาภิบาลหลายคร้ังท่ีพูดถึงตอ้งร้องไห้ มาขออนุญาตร้องไห้กบั
ผม พูดหน้าเวทีแล้วร้องไห้เลย หลักการในธรรมาภิบาลท าได้หมด แต่ไม่สมควรท า            
มนัถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัธรรมาภิบาล แต่เป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายเดิม
ท่ีเขาถือหุ้นอยู่ ในกรณีขายหุ้น PP มีราคาต ่า ถามว่ามีธรรมาภิบาลหรือไม่ ผมแจกเพื่อให้
ธุรกิจผมโต ผู ้ถือหุ้นก็ได้หมด แต่เรียนว่าผู ้ถือหุ้นรายย่อยถูกกดราคา มีบริษัทหน่ึง                
ขออนุญาตนอกเร่ืองนิดเดียว ผูถื้อหุ้นเดินมาแลว้ร้องไห้ “พี่ธงชยัหนูลงทุนตวัเน้ียลา้นหน่ึง 
เป็นเงินเกษียณของหนูปีคร่ึง ตอนน้ีหนูเหลือ 9,000 พี่ ไม่ไดท้  าอะไรมนัเลย ปันผลก็ไม่ได”้ 
ผมฝากท่านประธานและประธานการบริหาร คณะกรรมการทุกคนดว้ย เร่ืองจริยธรรมผม
ฝากไวก้ับ GREEN ผมอยากเห็นแล้วอยากให้มนัโตไปกับ AEC ท่ีเปิดแล้วของเรา ผม
เช่ือมัน่อสังหาริมทรัพยดี์ ๆ ยงัมีในตลาด ขอฝากไว ้แลว้ขอบคุณจากใจจริงจากชมรมผูถื้อ
หุน้ไทย 
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- ขอบคุณและขออนุญาตช้ีแจง ขอ้ท่ี 1 ท่ีเม่ือสักครู่ท่ีทางสมาคมได้ขอข้อมูลคือช่ือย่อคือ
อะไร อยูใ่นเอกสาร ช่ือยอ่ช่ือ GREEN ในวาระต่อไปจะมีสัญลกัษณ์ของบริษทั ส่วนค าถาม
อ่ืน ๆ ก็น่าจะเป็นแค่ค  าเสนอแนะ ผมขออนุญาตพูดคร่าว ๆ พลงังานเราพยายามจบัไบโอ
แมส  นอ้ยมาก มีตวัเดียวท่ีพยายามมองอยู ่2 เร่ือง ก็คือไบโอแก๊สและขยะ เพราะไม่ค่อยมี
ใครเล่น แต่เป็นตวัท่ีมีผลตอบแทนดี ซ่ึงผลตอบแทนของไบโอแก๊สน้ีอยูท่ี่ประมาณสัก 20 – 
25%    ถา้เป็นขยะก็อาจจะไดถึ้ง 25 – 30% แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ตอ้งศึกษาเร่ืองของเทคโนโลยีดี 
ๆ เก่งสุดในโลกน้ีก็ญ่ีปุ่น รองลงมาเกาหลี ขายเคร่ืองจกัรเก่งมากก็คือ เยอรมนั เพราะฉะนั้น 
ประเทศไทยยงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าไหร่ในเร่ืองของงานขยะผลิตไฟฟ้า แต่วา่ผม
เช่ือว่าไม่มีทางเลือก เพราะขยะมนัลน้มาก ๆ มีอีกหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของพลังงาน 
เร่ืองของน ้า การบริหารจดัการเร่ืองน ้า พวกน้ีเป็นภยัพิบติัส่วนหน่ึงแลว้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย น ้ าในบางจงัหวดัไม่มี หรือมีคุณภาพแย ่ACD ก็มองอยูห่ลายช่องทางแลว้ ไม่ใช่เพียง
เฉพาะเร่ืองอสังหาริมทรัพย ์ก็พยายามท่ีจะเติมเตม็ ผมเนน้อยา่งน้ี  

- ผมขอยอ้นกลบัไปเร่ืองของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2558  บริษทัฯ พยายามเดินธุรกิจ 
ท่ีมีกระแสเงินสด เช่น  “เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์” (serviced apartments) ผมไม่พยายามจบั
โครงการ อยา่งโครงการโอริน พร็อพเพอร์ต้ี จะเป็นโครงการแรก โดยเฉพาะการเน้นเพื่อ
แปลง ACD เขา้สู่ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อน เพื่อจะได้ท างานง่ายข้ึน ต่อมาคง
ลงทุนโครงการท่ีสร้างรายได้ต่อเน่ือง เช่น ลงทุนในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์” (serviced 
apartments) ลงทุนในโรงแรม ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายไดทุ้กเดือนประจ า เราก็จะ
ได้มีกระแสเงินสดท่ีได้รับ (Cash Flow Stream) แทนท่ีจะพฒันาขาย ๆ เราต้องไปลงทุน
ท่ีดินเปล่าเยอะมาก มนัก็จะเป็นเบอร์เดิลกบัการเพิ่มทุน เบอร์เดิลกบัผูถื้อหุ้น กวา่จะไดเ้งิน
ปันผลตอ้งเอาโครงการจบ แลว้ก็ตอ้งมีโครงการต่อเน่ืองเยอะ ๆ แต่ถา้เราซ้ือหลาย ๆ อยา่งท่ี
เป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ากตวัทรัพยสิ์นเอง (Income Property) ค าว่า ทรัพยสิ์นท่ี
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากตวัทรัพยสิ์นเอง (Income Property) ก็มีมากมาย มองง่าย ๆ วนัน้ีพูดถึง
ค าว่า income property ก็เช่น service apartment, service apartment ซ่ึงความจริงแล้ว ราคา
ไม่แพง ห้องพกัต่อคืน/ต่อวนั/ ต่อเดือน 3,500 – 4,500 yield ไม่เร็ว 8%, 9%, 10% บาง
สถานท่ีไม่แพงมากผลตอบแทนตลาดระดบั C ใชไ้ด ้เม่ือสักครู่อาจจะตอบโจทยข์องท่านผู ้
ถือหุน้อีกท่าน คือ  บริษทัฯ จะมุ่งไปท่ีตลาดไหนบา้งท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้  

- แต่ว ันน้ี เรา  ACD  /  GREEN ต้องผ่านจุดเ ร่ิมแรกวันน้ี  แล้วก็ขอบคุณสมาคมท่ีให้
ขอ้เสนอแนะหลายประการ ทุกอย่างเราจะรับแล้วก็เอาไปศึกษา แล้วก็พยายามปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มากท่ีสุด ธรรมาภิบาล ผมจะเป็นเร่ืองต่อไปในปี 2559 
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บริษทัฯ จะตอ้งเร่ิมมีธรรมาภิบาลแบบอย่างจริงจงั เร่ืองของการคอรัปชัน่อย่างจริงจงัใน 
GREENRE SOURCES ขอบพระคุณครับ 

 ผู้ด าเนินรายการ

- หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขออนุญาตให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์รวมทั้งตราประทบัของบริษทั โดยมติในวาระ
น้ีก็ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน มีผูถื้อหุ้นท่านใด
ตอ้งการลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หากไม่มีขออนุญาตนบัคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทบัของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  226,568,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

 ไม่เห็นดว้ย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

 งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 226,568,033 หุน้ หรือร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม 
  ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที ่1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง 
ช่ือของบริษัท 

     เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ผมขอแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทั้งหลายทราบดว้ย 
เพื่อให้สอดคล้องในการเปล่ียนแปลงช่ือน้ี โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 3 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อใหพ้ิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 1 

“ขอ้ 1.   ช่ือบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่  GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้ค าถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีต่อไปครับ 

 ผู้ด าเนินรายการ

- เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติั
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน มีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดต้องการจะ
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ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไหม ถา้ไม่มีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีต่อไปครับ 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  226,568,033 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.00  

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

 งดออกเสียง       -    เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

 รวมจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น       
ท่ีมาร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษัท  

        ผมขอแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั และตรา
ประทบัของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 3 ผ่านมาแลว้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ในขอ้ 1 และขอ้ท่ี 2 ช่ือบริษทั และขอ้ 38 ตราประทบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

“ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ี เรียกวา่  ขอ้บงัคบัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)”  

“ขอ้ 2.  ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี  หมายถึงบริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

“ ขอ้ 38.  ตราประทบัของบริษทั   

 
  
 
 

 
 ผู้ด าเนินรายการ 

- ส าหรับวาระท่ี 5 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน มีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม พิจารณาอนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงช่ือของ
บริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  226,568,033 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.00  

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

 งดออกเสียง       -    เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

 รวมจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ  ต่อไปเป็นวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใดในวาระ
น้ีหรือไม ่

 นายวสิิทธ์ิ  เพิม่พูนพานิช  : ผู้ถือหุ้น  สอบถาม ดังนี ้
กระผมนายวิสิทธ์ิ เพิ่มพูลพานิช ผมเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินของไตรมาสท่ี 3 มีรายการเก่ียวกบั
ยานพาหนะ ซ่ึงผมเขา้ใจวา่เป็นเงินดาวน์ประมาณ 5,000,000 บาท เพราะฉะนั้นผมมีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. อยากทราบวา่จ านวนยอดเตม็ของมูลค่าสินทรัพยย์านพาหนะทั้งหมดเป็นยอดเท่าไหร่จากการ
ท่ีผมได้สอบถามมา สินทรัพยใ์นนั้นน้ีมีรถเบนซ์รุ่นล่าสุด S Class ซ้ือให้กบักรรมการของ
บริษัท ถ้ารวมเงินต้นแล้วรวมดอกเบ้ียแล้ว มูลค่าของรถเบนซ์ S Class คันน้ี ประมาณ 
10,000,000 บาท ผมตอ้งขอเกร่ินเก่ียวกบัเงินทุนของบริษทัหน่อย ก่อนท่ีเราจะเพิ่มทุนเขา้มา 
บริษทัไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะด าเนินกิจการต่อในอนาคตได ้ดงันั้น จึงไดมี้การเพิ่มทุนเขา้มา 
วตัถุประสงค์ของผูล้งทุนในการเพิ่มทุนกบัการลงทุนให้กบับริษทัน้ี เพื่อน าเงินมาพลิกฟ้ืน
สถานะท่ียากล าบากของบริษทั แล้วเพื่อน าเงินทุนอนัน้ีไปก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นการ
ด าเนินงานของบริษทัในอนาคต ผมไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะเพิ่มทุนเขา้มาซ้ือรถเบนซ์ S Class 
ให้กับผูบ้ริหารใช้ การกระท าอนัน้ีผมถือว่าเอาเปรียบผูถื้อหุ้น แล้วในสถานการณ์สภาพ
เศรษฐกิจทั้งของบริษทัและของส่วนรวม ผมไม่เห็นความจ าเป็นใด ๆ ทั้งส้ินท่ีเราจะต้องใช้
จ่ายเงินจ านวนมหาสารขนาดน้ี ใหก้บัฝ่ายบริหารในการซ้ือรถคนัน้ี 

2. เงินกูย้ืมระยะยาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หวัขอ้ท่ี 13 เป็นการกูย้ืมระยะยาวจ านวน
เงิน 50,000,000 บาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยใชเ้งินสดของบริษทัจ านวน 50,000,000 
บาท ในการค ้าประกนัรายการกูค้ร้ังน้ี ซ่ึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินบอกว่า เราจะตอ้ง
ผอ่นจ่ายเป็นจ านวน 120 งวด ผมตอ้งเรียนช้ีแจงนิดหน่ึง สภาพการท าธุรกิจทัว่ ๆ ไป ถา้บริษทั
เอาเงินสดไปค ้าประกนัให้บุคคลอ่ืน หรือค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย สามารถมีเหตุผลในการ
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กระท าได ้แต่การท่ีบริษทัเอาเงินสดมาค ้าประกนัหน้ีของตวัเอง ของบริษทัเอง แลว้ตอ้งมานัง่
เสียดอกเบ้ีย แล้วต้องมานั่งผ่อนเขาเป็นจ านวนระยะ 120 เดือน 120 งวด ผมไม่เคยพบ
เหตุการณ์อยา่งน้ีมาก่อน ซ่ึงมนัท าให้บริษทัตอ้งมานัง่ คือสภาพคล่องของบริษทัจะถูกจ ากดั
ลง แลว้ท าไมในเม่ือเป็นเงินสดของบริษทั ท าไมเราตอ้งมาเสียดอกเบ้ียส่วนต่างใหก้บัธนาคาร 
ขอเรียนสอบถามเพียงเท่าน้ี 

 นายสน่ัน  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ    เรียนช้ีแจง ดังนี ้

- เร่ืองท่ีบอกว่าในงบมีเงินดาวน์ 5,000,000 กว่าบาท อนันั้นเป็นระบบเช่าซ้ือ (Leasing)   
บริษทัฯ ไม่ไดซ้ื้อแต่เป็นระบบเช่าซ้ือ (Leasing)  บริษทัได้จดัรถให้กบัผูบ้ริหารเพื่อเป็น
ภาพลกัษณ์ใหก้บัผูบ้ริหารและองคก์าร  

- การน าเงินสดของบริษทัฯ ไปฝากค ้ าประกัน เน่ืองจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ส่ิงท่ีเรา
วางแผนก็คือเร่ืองของพลงังานท่ีเรายื่นเขา้ไปขอสมคัรเขา้ไปกบัเร่ืองของโซล่าร์ฟาร์มใน
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร มนัมีเอกสารประกอบในเร่ืองของการขอยื่น
เอกสารผูส้นบัสนุนทางการเงินจากธนาคาร เรามีฝากเงินกบัธนาคารหลายธนาคาร ดงันั้น 
เพื่อให้ไดห้นงัสือรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน  เราตอ้งใชเ้งินค ้าประกนั 25,000,000 – 
30,000,000 บาท เราสมคัรไป 15 เมกะวตัต ์ ธนาคารหลายแห่งท่ีเราเสนอเขา้ไปเพื่อขอให้
ออกหนงัสือรับรอง เรียกวา่ หนงัสือรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน (Letter Of Comfort) 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการยื่นเอกสาร โดยจะมีในส่วนของธนาคารและ ในส่วนของเจา้ของ 
ในเร่ืองของแผงโซล่าร์ อนันั้นก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ เรียนหารือกบัธนาคารแลว้ ธนาคาร
เสนอเง่ือนไข โดยบริษทัตอ้งด าเนินการเพื่อสร้าง วงเงินสินเช่ือ (Credit Line) กบัธนาคาร 
เพื่อการท าธุรกรรมต่อไปในอนาคตจะง่ายข้ึน ACD เองไม่เคยมีภาระหน้ีมากมาย ท่ีผมเขา้
มาเร่ิมบริหารท่ีน่ีไม่มีภาระหน้ีใด ๆ ทั้งส้ิน นอ้ยมาก เราตอ้งเร่ิมสร้าง วงเงินสินเช่ือ (Credit 
Line) กบัธนาคารหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์วนัน้ีเราเปิดบญัชี
กบัธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธน
ชาต เพื่อสร้างพนัธมิตรในการท าธุรกิจ ในอนาคตถา้เราใชเ้งินในส่วนของผูถื้อหุ้น ในส่วน
ของทุนอยา่งเดียว มนัอาจจะท างานไดน้อ้ยลง การขยายกิจการในบริษทัมนัอาจจะยากข้ึน ก็
เป็นแนวทางท่ีเราเดินเพื่อสร้างพนัธมิตรกบัทางธนาคารไวก่้อน 
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 นายวสิิทธ์ิ  เพิม่พูนพานิช  : ผู้ถือหุ้น  สอบถาม ดังนี ้

- การสร้างภาพลกัษณ์และการสร้าง credit ต่าง ๆ กบัสถาบนัการเงิน ตวัท่ีช้ีขาดกลบัมีผล
มากท่ีสุด ก็คือ 

    1. ผลประกอบการของบริษทั 
    2. ประวติัและผลงานความน่าเช่ือถือจากกรรมการแต่ละคน  

- ในกรณีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีว่าทางคุณตอ้งใช้รถหรูขนาดน้ี แล้วนอกจากรถเบนซ์ ผม
เท่าท่ีสอบถามก็ไม่มีรายละเอียดให้วา่มีรถอ่ืนอีกก่ีคนั แลว้เป็นยี่ห้ออะไรบา้ง ผมไม่เห็น
ดว้ย ภาพลกัษณ์ของบริษทัจ าเป็นตอ้งมีรถเบนซ์ ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารและบริษทัเกิด
จากผลการด าเนินงานในปัจจุบนั แลว้เกิดจากผลงานในอดีตของแต่ละท่าน การท่ีท าอยา่ง
น้ี ซ้ือรถเบนซ์ แลว้งบมหาศาลขนาดน้ี เป็นการท าลายภาพลกัษณ์ เป็นการท าใหบ้ริษทัขาด
ความน่าเช่ือถือ เพราะไม่สมเหตุสมผล แลว้ผมถือวา่เป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

- เร่ืองการน าเงิน 50,000,000 บาท มาค ้าประกนัตวัเอง คือ หมายถึงมาค ้า ACD เอง ท าไม
บริษทัไม่ออกเป็นตัว๋อาวลั หรือหนงัสือค ้าประกนัทั้งกอ้นไปเลย บริษทัจะไดไ้ม่ตอ้งมามี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัดอกเบ้ีย ผมก็ยงัยืนยนัค าเดิมว่าผมไม่เคยพบ บริษทัเอาเงินสดไปค ้ า
ประกนัหน้ีระยะยาวใหก้บัตวับริษทัเอง  

 นายสน่ัน  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   เรียนช้ีแจง  ดังนี ้

- มีประเด็นหน่ึง ACD ขาดทุนสะสมต่อเน่ืองเกินกวา่ 3 ปี นัน่เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหธ้นาคาร
ไม่สามารถจะธุรกรรมกับบริษทั เพราะธนาคารเกือบทุกธนาคารปฏิเสธเร่ืองการออก
หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน (Letter Of Comfort) เป็นเร่ืองแรก ฉะนั้น ตอ้ง
เขา้ใจอยา่งหน่ึง ถึงแมว้า่ ACD จะเป็น บริษทัจดทะเบียน (Listed Company) แต่ก็มีขาดทุน
สะสมต่อเน่ืองมากกวา่ 3 ปี ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต่าง ๆ ไม่สามารถ
จะไปปล่อยสินเช่ือใด ๆ ได ้เพราะฉะนั้น บริษทัฯ จะตอ้งค่อย ๆ เร่ิมสร้าง นัน่คือเหตุผลท่ี
ผมพยายามดึงแนวทางท่ีจะลา้งขาดทุนสะสมในปีหนา้ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีแนวทาง
ท่ีจะรับรู้รายไดก่้อน 

 นายฐิติพงษ์  โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น  ดังนี ้

- เรียนท่านประธาน ผมนายฐิติพงษ ์โสภณอุดมพร ขอถามอีกสักขอ้หน่ึงวา่ ฟังคุณสนัน่แลว้
รู้สึกดีใจว่าบริษทัอาจจะเติบโตไปได้ในทางท่ีดี  และยงัมีโครงการต่าง ๆ ในอนาคตอีก
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มากมาย  แต่ผมวา่ยงัมีปัญหาอยูห่น่ึงเร่ืองท่ีส าคญั คือ เร่ืองของกระแสเงินสดภายในบริษทั
มีนอ้ย ก็เลยอยากทราบวา่บริษทัฯ จะตอ้งเพิ่มทุนอีกไหมครับ 

 นายสน่ัน  ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   เรียนช้ีแจง  ดังนี้

- ขออนุญาตตอบค าถามแทนท่านประธาน คือ  ปัจจุบนัเรายงัมีหุ้นส าหรับนักลงทุนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Private vestment ) : PP อีกประมาณ 170,000,000 หุ้น ท่ีราคา 4.50 
บาท ทั้งน้ีทั้งนั้น ตอ้งเรียนใหท้ราบสภาวะตลาดมนัเป็นช่วงขาลง บริษทัฯ ก็อยูใ่นระหวา่งท่ี
ผมได้เจรจากับนักลงทุนหลายราย แล้วก็มีอีกหลายโครงการ ท่ีก าลังอยู่ในแผนงาน 
ขออนุญาตแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ัง  

 นายฮ้ังใช้  อคัควสักุล : สมาคมผู้ถือหุ้นไทย   สอบถามและให้ความเห็น  ดังนี้

- กระผมนายฮั้งใช ้อคัควสักุล ในนามของชมรมผูถื้อหุน้ไทยหรือสมาคมผูถื้อหุ้นไทย คงตอ้ง
ขอช้ีแจงประเด็นเร่ืองรายงานการประชุม ผมขอแนะน าให้เขา้ใจก่อนว่าผมเป็นหน่ึงใน
สมาคมผูถื้อหุ้นไทย  ซ่ึงสมาคมผูถื้อหุ้นไทยเกิดจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรวมตวักนั แลว้ก่อตั้ง
เป็นสมาคม ผมอยูใ่นกลุ่มของท่ีปรึกษาทั้งชมรมผูถื้อหุ้นไทยและสมาคมผูถื้อหุ้นไทยดว้ย 
ส่ิงท่ีชมรมหรือสมาคมตอ้งการเรียกร้องคือเร่ืองจริยธรรม ถามวา่ท่านท าไดไ้หม ท าไดค้รับ 
ส่ิงท่ีเอาเงินบริษัทฯ ไปซ้ือรถประจ าต าแหน่ง  ซ่ึงหลายบริษัทท่ีเป็นบริษัทใหญ่ ๆ มี
หลกัทรัพยม์าก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะกระท ากนัในลกัษณะน้ี แต่ในวนัน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้
ซักถามเหตุผลว่าผูบ้ริหารมีความจ าเป็นในการซ้ือรถประจ าต าแหน่งไหม แต่บริษทัฯ ได้
กระท าไปแล้วจะคืนมนัก็สูญเปล่า ก็ขอฝากท่านพิจารณาส่วนของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในการ
ประชุมในคร้ังน้ี และผมชอบใจเร่ืองหน่ึงในรายงานการประชุมของบริษทัท่านท่ีมีการลง
รายละเอียดใหก้บัผูถื้อหุน้ทางบา้นไดอ่้านไดเ้ขา้ใจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบโจทยไ์ด้
ดี ผมขอพูดถึงภาพลกัษณ์ของบริษทั ACD ว่าเป็นหุ้นป่ันไหม ซ่ึงผมมองว่าภาพมันลบ
ไม่ได ้แต่ผมเรียนวา่ไม่วา่จะเปล่ียนช่ือเป็นอะไรก็ตาม ส่ิงท่ีผมสัมผสัไดคื้อการบริหารงานท่ี
มีการเปล่ียนแปลงแลว้ ท่านกรรมการผูจ้ดัการเป็นคนมีวิสัยทศัน์หลายเร่ืองท่ีผมไดส้ัมผสั
แบบเผิน ๆ ท่านมีวิสัยทศัน์ค่อนขา้งจะดี แต่ก็ยงัฝากไวท้า้ยสุด ส าหรับผูถื้อหุ้นทุกคนผม
ต้องขอบคุณผูถื้อหุ้นส าหรับค าถามต่าง ๆ เร่ืองเหล่าน้ี  เป็นการตอบโจทย์ความรู้สึก
ภายนอกท่ีท่านไม่ไดย้ิน แลว้ภาพการเกิดข้ึนในตลาดทุนผมอยากเห็นอย่างน้ี การร่วมมือ
ระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหาร CSR มีความส าคญัมาก แลว้ถา้เป็นไปไดอ้าจจะจดัสักอาทิตย์
หน่ึงเพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ น้ี เขา้ไปเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมท่ีเราก าลงัจะโปรโมท 
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(Promote) เพื่ออย่างน้อยสุดผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีความสนใจจะเขา้เป็นเจา้ของไดท้  าการจบั
จองกนัในส่วนนั้นได ้ 

- เร่ืองสุดทา้ยเลย ผมคาดหวงัวา่ปีใหม่ ปี 2559 ท่ีก าลงัเดินทางเขา้มา อาจจะมีมรสุมมาก แต่
ภายใตม้รสุมหรือคล่ืนนั้นยงัมีประโยชน์ จบัทิศทางให้ถูก แลว้ปีหน่ึงเราจะโตอยา่งมัน่คง 
ผมฝากไวท้า้ยสุดวา่จริยธรรม ธรรมาภิบาล ควบคู่กนัไป แลว้ขอบคุณดว้ยใจจริง 

ประธานฯ ขอบพระคุณมาก ผมจะรับไวพ้ิจารณาเร่ืองปัญหาทั้งหลาย แลว้จะท าใหดี้ท่ีสุด เน่ืองจากประชุม
ก็หมดครบทุกวาระแล้ว ผมในฐานะของตวัแทนคณะกรรมการบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านใน
วนัน้ี และ  ขอเรียนยืนยนัว่าคณะกรรมการผู ้บริหารและพนักงานทุกคน รวมตัวผมด้วย 
จะท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษทั แลว้ก็เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้ต่อไป 

ปิดการประชุม  12.45 น. 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

      กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล  
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา

เอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งและหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

ผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือน 

นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการ

ประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่

นอ้ยกวา่ 25 คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า

หนงัสือขอใหค้ณะกรรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ

ท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดั

ประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 26.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไป

ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธาน

ก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้  27.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การ

ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม

ตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
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ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม

ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม  ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้  28.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 ( 1 ) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

   ( 2 ) ในกรณีดงัต่อน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้  29.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

            ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

            ( 2 )  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

            ( 3 )  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

  ( 4 )  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

            ( 5 )  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

            ( 6 )  กิจการอ่ืนๆ 
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ขอ้ 30.  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน

หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 11.  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 12.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 13.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ถ้าจ  านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนด

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะ

มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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ขอ้ 15.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชน จ ากดั 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 1 จาก 6 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

ในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

รายนามและประวติัของกรรมการ เสนอให้ผูถื้อหุน้แต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง

ช่ือ-นามสกุล นางสาวกรวรรณ  ใจวนัดี 

ต าแหน่ง กรรมการ 

อายุ  38 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

การศึกษา -  ปวส. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบญัชี 
-  ปวช. วทิยาอาชีวศึกษาเชียงราย  สาขาการบญัชี 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 เดือน 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2559   กรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2557 – ปัจจุบนั นกัธุรกิจ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558  - 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 34,038,960 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

ในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-นามสกุล นายสิน เอกวศิาล 

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  72 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท M.Ec. (ทุนโคลมัเบีย) มหาวทิยาลยั ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 
-  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 เดือน 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2557 – ปัจจุบนั ประธาน บริษทั ฐานมัน่คงกรุ๊ป จ ากดั 

ปี 2556 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั โรงแรมป่าตองพารากอน จ ากดั 
ท่ีปรึกษา บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 

เม.ย. 2553 – 2554 คณะอนุกรรมาธิการ  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  การประกนัภยั 
และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 

ก.ย. 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั วฒันโสภณ จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั ทรัพยเ์ซฟอพาร์ตเมน้ท ์จ  ากดั 

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จ  ากดั 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากดั 

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 
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มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551 ประธานคณะกรรมการจดัการ/กรรมการ  
บริษทั บริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 

มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรรษทั บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544 กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 

ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2539 – มิ.ย. 2543 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายสินเช่ือส านกังานใหญ่และสาขา) 
ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. – ธ.ค. 2538 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายสินเช่ือส านกังานใหญ่) 
ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2539 – 2544 ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษทั ไชน่า (สยาม) อินชวัรัน จ ากดั 

ปี 2539 – 2543 กรรมการ บริษทั บางกอก โพลีเอสเตอร์ จ  ากดั 

ปี 2537 – 2539 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเงินทุน ธนมาศ จ ากดั 

ปี 2533 – 2536 กรรมการ บริษทั ทอ้ปอีซ่ี จ  ากดั 

ปี 2523 – 2536 กรรมการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ภทัรธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2536 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายบตัรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2533 – 2536 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา และผูจ้ดัการภาค 1  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2530 – 2533 ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการสาขา  และผูจ้ดัการส านกัสีลม   

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2524 – 2530 รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการสาขา  และผูจ้ดัการส านกัถนนเสือป่า 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2520 – 2523 ผช.ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (สินเช่ือ)  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2519 – 2520 หวัหนา้ส่วนส่งเสริมธุรกิจ (วิเคราะห์และพิจารณาบริการใหม่) ฝ่าย

พฒันาธุรกิจ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2517 – 2519 หวัหนา้ส่วนพฒันาธุรกิจ (สินเช่ือ) ฝ่ายการธนาคาร (ภายในประเทศ) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2515 ส่วนการพนกังาน ฝ่ายธุรการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2509 – 2512 เศรษฐกร กรมวิเทศสหการ ส านกันายกรัฐมนตรี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

ในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ประวตัิโดยสังเขป 

ช่ือ-นามสกุล นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) 

อายุ 50 ปี 

สัญชาติ สิงคโปร์ 

ทีอ่ยู่ 72   จาลนั มูเลีย  สิงคโปร์ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทในสาขาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ประธานบริหารและกรรมการ บริษทั อเมดีโอ รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งอื่นในกจิการอืน่   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฟูลตนั แคปิตอล  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประสบการณ์การท างาน 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัฟูลตนั แคปิตอล  
2555 – ปัจจุบนั ประธานบริหารและกรรมการ บริษทั อเมดีโอ รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
2539 – 2544 กรรมการ / รองประธานคนแรก ธนาคารยเูน่ียน สวสิเซอร์แลนด,์ Painewebbers 
2539 – 2549 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครองพิเศษฮ่องกง  ประเทศจีน 
2538 – 2539 ผูจ้ดัการ , ธนาคาร Dresdner  
2538 – 2538 ผูช่้วยผูจ้ดัการ , ธนาคารราโบ 
2536 – 2537 เหรัญญิก ธนาคารยเูน่ียน, สวสิเซอร์แลนด์ 
2536 – 2536 นกัลงทุนทางการเงิน, ดีสทริคอล (แคลิฟอเนีย) 
2532 – 2536 ผูช่้วยนกัลงทุนทางการเงิน , ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2558  คณะกรรมการบริษทั 2/24 คร้ัง  

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใด ๆ ทีบ่ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ  ไม่มี 
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     20บาท  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        Duty Stamp            Proxy Form A 

        20 Baht (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
เขียนท่ี...................................................... 
   Written At 
วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 

   Date          Month  Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน....................................

  I/We  Nationality      Address  Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub-District   District  Province    Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of shares        and the voting right equals to votes as follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share  shares equal to voting right    votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 

  Age  Address                    Road 
ต าบล/แขวง.................................... อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District   District  Province      Zip Code            : or, 
(2)......................................................................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 

Age      Address             Road 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District             District                                                Province                                            Zip Code           : or,  
(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ67 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 
99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than 
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.          
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

         เขียนท่ี........................................................................... 
         Written at 

             วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
         Date   Month Year 

1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน....................................
I/We    Nationality      Address       Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District   District  Province       Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of  shares  and the voting right equals to  votes as follows: 
หุ้นสามญั............................................หุ้น             ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
Ordinary share shares   equivalent to voting right votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 

Age  Address  Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District    District   Province    Zip Code     ; or, 
(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 

           Age   Address Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District   District  Province     Zip Code      ; or, 

(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ67 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 
99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่  14  มกราคม 2559 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016, held on 14 January 2016 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง 
  Approve     Disapprove   Abstain 

    วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 
   Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

  วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

 Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 

     วาระที่  4    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
      Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the 

operational results of the year 2015    

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 
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 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2559 
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for 

the year 2016; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย                งดออกเสียง 
 Approve         Disapprove    Abstain 

วาระที่  6    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

       เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominated directors 
 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 Approve         Disapprove   Abstain 

                 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominated directors 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 1. นางสาวกรวรรณ ใจวนัด ี
Name of the nominated directors  1. Ms. Koravan Chaiwandee
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
 Approve         Disapprove   Abstain 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 2. นายสิน  เอกวศิาล
Name of the nominated directors 2. Mr. Syn Ekwisahn

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
 Approve         Disapprove   Abstain 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 3. นายเกลน ลาว เลยีน เซ่ง 
Name of the nominated directors 3. Mr.Glen Lao Lian Seng

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve         Disapprove   Abstain 
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วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7 –  To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
 Approve        Disapprove   Abstain 

วาระที่   8    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 

 Agenda 8 – To consider and approve the amendment of the objectives, and the memorandum of association of the Company to be 
in line with the amendment of the objectives 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
 Approve            Disapprove   Abstain 

 วาระที่   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature   Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

หมายเหตุ         
Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให ้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and 
appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 
individual nominee. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use 
the Attachment to Proxy For 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพค็  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2016 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
         เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove   Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : ..……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove   Abstain 

               วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve  Disapprove   Abstain 
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วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain         

    ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขียนท่ี............................................................................... 
Written at 

 วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ................ 
 Date                  Month        Year 

1. ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน....................................
I/We Nationality                  Address   Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District      District           Province     Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั.................................................................................................... .... 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited 
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 

holding the total amounting of  shares and the voting right equals to  votes as follows: 
หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share           shares equivalent to voting right  votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 

(1)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
 Age  Address   Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์........................หรือ 
Sub-District      District   Province      Zip Code  : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
 Age  Address  Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District            District                                       Province                                      Zip Code                         : or, 
(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ67 ปี 

 Assign a proxy to the Independent  Director and Chairman of  the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน  การประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทอง
ธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
หุ้นสามญั..........................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share  shares, entitled  to voting right   votes 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่  14  มกราคม 2559 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2016, held on 14 

January 2016 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

    วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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     วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

 Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

      วาระที่  4    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
      Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the 

operational results of the year 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2559 
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for 

the year 2016; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระที่  6    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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Vote for an individual nominated directors 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 1. นางสาวกรวรรณ ใจวนัด ี
Name of the nominated directors  1. Ms. Koravan Chaiwandee
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

  Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 2. นายสิน  เอกวศิาล
Name of the nominated directors 2. Mr. Syn Ekwisahn
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 3. นายเกลน ลาว เลยีน เซ่ง 
Name of the nominated directors 3. Mr.Glen Lao Lian Seng
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7 –  To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระที่   8    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 

 Agenda 8 – To consider and approve the amendment of the objectives, and the memorandum of association of the Company to be 
in line with the amendment of the objectives 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follow 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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 วาระที่   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

 Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 
consideration 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ใหเ้สมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature   Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 
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หมายเหตุ

Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf 
of the shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)  Letter of certification to certify 
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares 
and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole 
or for an individual nominee. 
(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค.ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพค็  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ………Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature    Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature    Proxy Holder 
(..................................................................) 
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การสรรหากรรมการและข้อมูลของกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ์

ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศของส านกังาน กลต. และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ

ถูกจดัท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือของผูท่ี้จะเป็นกรรมการและท าการคดัเลือกตามขอ้บงัคบั

บริษทั มีวธีิการดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

 ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล

 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง

ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้

ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด
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กรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล นางภวญัญา  กฤตชาติ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 399/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอน
เมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 

การศึกษา บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program 49/2548 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - 

ต าแหน่งอื่นในกจิการอืน่   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
2557– ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 
2556– ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
2552 - 2556 กรรมการบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั 
2551 - 2555 กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
2550 - 2551 ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ)  
2544 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ ากดั 
2541 - 2543 ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ)  
2537 - 2540 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน)  
2517 - 2528 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์(มหาชน)  
2514 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี  ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 
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หนา้ 3 จาก 4 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  ไม่มี 
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หนา้ 4 จาก 4 

กรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 62 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

การศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - 

ต าแหน่งอื่นในกจิการอืน่   - 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
2555 – 2557 นกับริหาร 13 รองผูว้า่การแผนและพฒันาองคก์ร 
2554 – 2556 นกับริหาร 13 รองผูว้า่การเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบส่ือสาร 
2552 – 2554 นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ (ดา้นบริการจดัการระบบจ าหน่าย) 
2550 – 2552 นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการยานพาหนะและเคร่ืองกล  
2548 – 2550 นกับริหาร 10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบติัการระบบส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 
2542 – 2548 นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการกองระบบส่ือสารฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
2552 – ปัจจุบนั ประธานชมรมวศิวกรการไฟฟ้านครหลวง  
2553 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท ไม่มี 
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แผนที่สถานที่จดัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 112  อาคารอมิแพค็  ฟอร่ัม เมอืงทองธานี 

เลขที ่99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456 

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th 

สถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้              
วนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559             
เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแซฟไฟร์ 112 

mailto:info@impact.co.th



