GREEN31/2559
21 เมษายน 2559
เรื่ อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และการกาหนดนัดประชุมใหม่

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม
2. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. ประวัติกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการเข้าใหม่
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
5. รายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
6. แผนที่สถานที่ประชุม
ตามที่คณะกรรมการของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“GREEN” หรื อ “บริ ษทั ”)
ได้มี ม ติ อนุ มตั ิ ให้เรี ย กประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุ รี 11120 ปรากฏว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้ นและผูร้ ั บมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มเป็ นจานวน 64 ราย นับเป็ น
จานวนหุ ้นได้ 132,975,229 หุ ้น คิ ดเป็ น 22.71% ของทุ นช าระแล้วของบริ ษ ัทฯ ถื อว่าไม่ ครบองค์ประชุ ม จึ งไม่
สามารถจัดประชุ มโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 กาหนดว่าใน
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมีจานวนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจานวนไม่น้อยกว่า 25 รายและจานวนหุ ้นจะต้อง
นับรวมได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และคณะกรรมการบริ ษทั
ได้มีมติอนุมตั ิให้นดั ประชุ มใหม่โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 จะพึงเลื่อนไปจัดในคราวต่อไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี 11120 โดยผูถ้ ื อหุ ้ นที่ มี สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มยังคงเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น
ชุดเดิม ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมยังคงเป็ นไป
ตามเดิมดังต่อไปนี้

หน้า 1 จาก 8
หน้า 1 จาก 8

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
บริ ษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 และได้จดั ทา
รายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 และนาส่ งสาเนารายการงานประชุ มดังกล่าวให้กบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีรายละเอียดตามที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่
ท่านผูถ้ ือหุ น้ ไปแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นว่า รายงานการประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558
บริ ษทั ได้จดั ทาผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2558 ซึ่ งปรากฏในรายงานประจาปี โดยมีรายละเอียดตามที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุ ้นไป
แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของบริ ษทั ในรอบปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับ รองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั และได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุ ้นไปแล้ว ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้
ดังนี้
งบการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้

สิ นทรัพย์รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
761.84
764.27

หนี้สินรวม

66.08

64.21

รายได้รวม

40.50

41.22

(113.43)

(108.98)

(0.28)

(0.27)

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (คานวณจากขาดทุนสุ ทธิ)

หน้า 2 จาก 8
หน้า 2 จาก 8

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดไว้ว่า บริ ษทั จะ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรมิได้ และในกรณี ที่มีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล และบริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษทั จะคานึ งถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ
ลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย
จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งด
การจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1.
2.
3.
4.
5.

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (บาท)
จานวนหุน้ (หุน้ )
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท:หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)
(113,435,000)
585,496,058
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

ปี 2557
(116,632,000)
398,460,250
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 ของบริ ษทั
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับรอบบัญชี ปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตแห่งบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี รายใหม่ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สาหรับรอบปี บัญชี 2559 แทนผูส้ อบบัญชี รายเดิม ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจาก บริ ษทั แกรนท์
หน้า 3 จาก 8
หน้า 3 จาก 8

ธอนตัน จากัด โดยรายชื่ อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริ ษทั มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
3. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น 1,825,000 บาท (หนึ่ งล้านแปดแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการขยายธุ รกิจของบริ ษทั เนื่องจาก
มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น คือ บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมอบอานาจ
ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณาและอนุ ม ตั ิ แต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี รายใหม่ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานการเงินและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
ค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2559
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่า Consolidated งบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)
890,000
50,000
795,000
90,000
1,825,000

ปี 2558
790,000
50,000
435,000
60,000
1,335,000

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ มีส่วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว จึ งมี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ ง บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,825,000 บาทต่อปี

หน้า 4 จาก 8
หน้า 4 จาก 8

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ได้ก าหนดให้ ก รรมการต้อ งออกจากต าแหน่ ง จ านวนหนึ่ งในสามของ
กรรมการทั้ง หมด ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559 มี ก รรมการบริ ษ ัท ที่ ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
2. นายสิ น เอกวิศาล
3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng)

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

เนื่ องจากบุ ค คลดังกล่ าว เป็ นผูม้ ี คุ ณสมบัติท กั ษะ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์แก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ ใจวันดี นายสิ น เอกวิศาล และนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian
Seng) กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559

บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยคานึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมี
ขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้า
ล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
(บาท/คน/ไตรมาส)

(บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการ

30,000.00

18,000.00

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000.00

18,000.00

3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

30,000.00

15,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี

หน้า 5 จาก 8
หน้า 5 จาก 8

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทและการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จานวน 5 ข้อ รวมเป็ น 85 ข้อ เพื่อรองรับการดาเนินธุ รกิจในอนาคตของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ (81) ให้บริ การติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บารุ งรักษา อุปกรณ์ดา้ นการประหยัดพลังงานทุกประเภท
ข้อ (82) ประกอบกิจการและให้บริ การตรวจสอบ การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
ควบคุ ม และการแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมจากการใช้และการผลิ ตพลังงาน ให้ค าปรึ กษา
แนะนาด้านการบริ หารจัดการพลังงาน การฝึ กอบรม การอนุรักษ์พลังงาน และการบริ หารจัด
การพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ รวมถึงการค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ข้อ (83) ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับ พลังงานไฟฟ้ า อันได้แก่ ซื้ อ ขาย ส ารวจ พัฒนา จัดหา แปรสภาพ
วางแผน สร้ างตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติ ดตั้ง ผลิ ต จัดให้ ไ ด้ม า จัดส่ ง บ ารุ งรั ก ษา
สะสม ส ารอง ประมูลรั บเหมาก่ อสร้ าง ซ่ อมแซม นาเข้า ส่ งออก และดาเนิ นการต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวกับ พลังงานไฟฟ้ า แหล่ งพัฒ นาอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ า ลม ความร้ อนจาก
ธรรมชาติ แสงแดด แร่ ธ าตุ หรื อเชื้ อเพลิ ง น้ ามัน ถ่ านหิ น วัตถุ เคมี จากถ่ านหิ น หรื อก๊ าซ
รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้ าและงานอื่นที่ส่งเสริ มกิจการเช่นว่านี้
ข้อ (84) ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับ พลังงานไฟฟ้ าทุ กประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อน
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วม โรงไฟฟ้ าพลังงาน โรงไฟฟ้ าปรมาณู โรงไฟฟ้ าจากแหล่ง
พลังงานอันได้มาธรรมชาติ ได้แก่ น้ า ลม ความร้ อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ ธาตุ หรื อ
เชื้ อ เพลิ ง ชี วมวล,ชี ว ภาพ,ก๊ า ช และโรงไฟฟ้ าอื่ น ๆ ทุ ก ประเภท และโรงงานจ่ า ยไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า สายส่ งไฟฟ้ า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้ านั้น
ข้อ (85) รับสัมปทานหรื อเข้าร่ วมงานในกิ จการของรัฐทุกประเภท รวมตลอดถึ งการให้บริ การและ
การรั บ บริ ก าร การจัดซื้ อจัดจ้างผ่านศู นย์กลางการค้าทางอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ (e-procurement,
e-auction)

หน้า 6 จาก 8
หน้า 6 จาก 8

ทั้งนี้ ให้กรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษ ทั หรื อบุ ค คลที่ ได้รับ มอบหมายจากกรรมการผูม้ ี อานาจของ
บริ ษ ทั มี อานาจในการแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงข้อความในวัตถุ ป ระสงค์ดังกล่ าวตามคาสั่ งของนาย
ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น เท่าที่ไม่กระทบ
ต่อใจความสาคัญของวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั จึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 3 เป็ นดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 85 ข้อ รายละเอียดตามแบบบอจ. 002 ที่แนบ”

วาระที่ 9

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั กาหนดให้วนั ที่ 29 มีนาคม 2559 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิ ผถู้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี 2559 (Record Date) และให้รวบรวบรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2558 และงบการเงินประจาปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่ งหากผูถ้ ือ
หุ ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจานงมายัง
บริ ษทั โทรศัพท์ 02-504-5235-41 ต่อ 511 - 514 โทรสาร 02-504-5243
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีการลงทะเบี ยนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มก่ อนเวลาประชุ ม
ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริ ษทั จะดาเนิ นการประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
บริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดย
ขอให้เตรี ยมหลัก ฐานที่ ต้องใช้เพื่ อการประชุ มดังมี รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 และเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์
ของผูถ้ ื อหุ ้นในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและลงมติแทนตน ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 เข้าร่ วมประชุ ม
และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 และยืน่ ต่อประธาน
ที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่ วมประชุม
หน้า 7 จาก 8
หน้า 7 จาก 8

ติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ายนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท โทรศัพ ท์
02-504-5235 - 41 ต่อ 511-514 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )
ประธานกรรมการ

หน้า 8 จาก 8
หน้า 8 จาก 8

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เริ่มการประชุ ม
นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทาหน้าที่ผดู้ าเนินรายการกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้ งที่ 1/2559 โดยแจ้งต่ อที่ ประชุ มว่า บริ ษ ัทเอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ขอต้อนรั บท่ านผูถ้ ื อหุ ้ น
ทุกท่านเข้าสู่ การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริ ษ ทั มี ทุ นจดทะเบี ย นจานวน 1,149,760,250 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นชาระแล้ว 585,496,058 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 585,496,058 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในการประชุมในวันนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้า
ร่ วมประชุ มด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้า ร่ วมประชุ ม รวมจานวนทั้งสิ้ น 104 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น
ทั้งหมด 218,828,605 หุ น้ หรื อคิดเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะร้อยละ 37.6493 ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั เป็ นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
และเพื่อให้การประชุ มเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในส่ วนของการออกเสี ยงลงคะแนน และ
ระเบียบการปฏิบตั ิในที่ประชุ ม จึงขอเรี ยนชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ
พร้ อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ ประชุ ม เพื่อให้การประชุ มดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยครบถ้วนตามกฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมี คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ถือ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงอย่างใดอย่างหนึ่ งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ เว้นแต่ในกรณี ของผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศ ซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยถือหุ ้น และดูแลผลประโยชน์
แทน สามารถแบ่งการออกเสี ย งลงคะแนน เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ย งคราวเดี ยวกันในแต่ล ะวาระ
โดยแยกเสี ยงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณี
หากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั จะถือเป็ นการลงคะแนนที่เป็ นโมฆะ
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ข้อที่ 2 ในการลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือ
ว่าผูถ้ ื อหุ ้นเห็ นชอบ หรื อเห็ นด้วยตามจานวนเสี ยงของท่า นต่ อมติ ที่นาเสนอ สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
ข้อที่ 3 ในการรวมคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหัก
ออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็นด้วยใน
วาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลังเสร็ จสิ้ นการประชุ ม และในการ
นับคะแนนในครั้งนี้ มีคุณชาญกิจ กิจสมทรัพย์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นพยานในการนับคะแนน
สาหรับพยานในการนับคะแนน คุ ณชาญกิ จ กิ จสมทรัพย์ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสี ยงในการประชุ มครั้ งนี้
เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใส
ข้อที่ 4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการซักถาม กรุ ณาแจ้งชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจัดทาบันทึกการประชุ ม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีคาถามหรื อว่า
ความเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ บริ ษทั ขอความกรุ ณาไปสอบถามหรื อให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ
ในช่วงท้ายของการประชุม
ผูด้ าเนิ นรายการกล่ าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษาทางการเงิ น และที่ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระ
ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พล.ต.ต.สหัสชัย
นายประทีป
นายสนัน่
นางภวัญญา
นายวิรัต
นายชินภัทร
นายอภิชาต

อินทรสุ ขศรี
อนันตโชติ
ศิริพนิชสุ ธา
กฤตชาติ
จันทร์ศิริวฒั นา
วิสุทธิแพทย์
ศิวโมกษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่ วมประชุ ม 7 ท่าน โดยในการ
ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการไม่ได้เข้าร่ วมประชุม 2 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจอยูต่ ่างประเทศ ได้แก่
1. นาย เกลน ลาว เลียน เซ่ง
2. นาย ออยบุน อัน

กรรมการ
กรรมการ
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ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุ มในครั้งนี้ ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุ ภาพร
นางธนิดา
นายสหัสธัช
นายนพวงศ์

สุ วรรณแสงชูโต
อินทจักร์
คงวุธ
รามโกมุท

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริ หารงานทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ

ทีป่ รึกษาทางการเงิน (FA)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด มหาชน

1. นายปัญญา พิศดารง

รองผูอ้ านวยการ

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานที่ปรึ กษา
ผูช้ ่วยอานวยการฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์อาวุโส
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์อาวุโส
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พนั ธ์พนม
นายสุ ริยา ธรรมธีระ
นายวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล
นายขันธกฤษ ศรี ธวัชชัย
นายมุธิชยั อรุ ณเหลืองอร่ าม
นายสถาพร รัญตะเสวี

ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

1. นายวิทยา แก้วกังสดาล

ที่ปรึ กษากฎหมายอาวุโส

ผูด้ าเนิ นรายการเรี ยนเชิ ญ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุ ม กล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุ มใหญ่วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1 ประจา
ปี 2559 และเป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ประธานฯ กล่ าวสวัสดี ท่านผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด ซึ่ งประกอบด้วย 5 วาระ ตามลาดับ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2558 ซึ่ งได้จดั ประชุ มเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งสาเนารายงานการ
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ประชุ มดังกล่าว ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว (ปรากฏ
ตามรายละเอี ยดที่ ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมี ความเห็ นว่า การบันทึ กรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

จานวน 221,993,433 หุน้
จานวน 221,993,433 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100

หมายเหตุ

ในวาระนี้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ วมประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 9 ราย คิ ด เป็ นจ านวน 3,164,828 หุ้ น
รวมมีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 113 ราย คิดเป็ น 221,993,433 หุ้น

วาระที่ 2

เรื่ องพิจารณาการเข้ าซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โอริ น พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 100
ของหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้นจานวน 160,000,000 บาท
ประธานฯ ได้แจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ บ ริ ษ ทั มี แผนการลงทุ นที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
โอริ นจานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าในหุ ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ นจานวนร้อยละ 100 ของจานวน
หุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท จากนายสรวุฒิ
มานะสมจิตร แล้วผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริ ษทั การเข้า
ทารายการซื้ อหุ ้นสามัญของโอริ นดังกล่าว ถือเป็ นการรับโอนกิ จการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั ตามในมาตรา 107 (2) (ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และถือ
เป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 56.55 ของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ตอบแทน โดย
คานวณจากงบการเงินฉบับสอบทรานและของบริ ษทั ทั้งสิ้ นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
นอกจากนี้ แล้ว คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ หาร และหรื อประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และหรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเข้าเจรจาทา
ความตกลง ลงนาม รวมทั้งดาเนิ นการใดที่ จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด และหรื อสัญญาอื่นใดที่จาเป็ นต้องเข้าซื้ อหุ น้ สัญญาของโอริ น
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ตลอดจนกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดเพื่อแก้ไขหรื อเงื่อนเวลา รวมถึงรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการนี้ดว้ ย
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ส่ ง สารสนเทศเกี่ ยวกับรายการได้ม าซึ่ ง สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษทั และ
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้ผถู้ ือ
หุ ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้ วย 2 และ 3
ประธานฯ

ทั้งนี้ ผมขอเรี ยนเชิ ญคุ ณสนั่น ศิริพนิ ชสุ ธา กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการออริ จินส์ บางมด-พระราม 2 ต่อผูถ้ ือหุ น้ ครับ

 คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนชี้แจง ดังนี้
คุ ณ สนั่น ฯ ได้ช้ ี แจงข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั ที่ เ ข้า ไปควบรวมกิ จ การ (Take over) มี ร ายละเอี ย ดของ
ทรัพย์สินฯ ดังนี้
ชื่อบริษัท

: บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 150 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 150,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555108663
จัดตั้งเมื่อวันที่

: 24 กรกฎาคม 2555

ประเภทธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุ ดที่อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนา 1 โครงการ

ชื่อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยูบ่ นที่ดิน 2 แปลง แบ่งออกเป็ น
 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
 เนื้อที่ 60 ตารางวา
หมายเหตุ
ที่ ดินรวมถึ งสิ่ งก่ อสร้ างดังกล่ าวได้ จดทะเบี ยนจานองเป็ นประกันการ
ชาระหนีส้ ิ นต่ อธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริ ษัทคาดว่ า
โครงการนีจ้ ะพัฒนาเสร็ จและพร้ อมโอนให้ แก่ ลูกค้ าได้ ตั้ งแต่ ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็ น
ต้ นไป
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 รายการที่เข้าซื้ อ คือ หุ ้นสามัญของบริ ษทั โอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โอริ น
 ราคาซื้ อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.65 ล้านบาทต่อยูนิต
 อาคารสู ง 19 ชั้น จานวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องปรับอากาศ
 มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
 เอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิน โฉนดที่ ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จานวน 2 ฉบับ เนื้ อที่ ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรื อ
1,181.00 ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
 การก่อสร้ างยังคงใช้เงิ นพัฒนาโครงการส่ วนที่เหลื ออีกเพียง 55 ล้านบาท แต่โอริ นมีวงเงิ นกูค้ งเหลื อกับ
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) อีก 56.36 ล้านบาท (ยอดเงิ นคงเหลื อ ณ วันที่ 24/8/2558) เพียงพอที่จะ
พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จ
 ห้องชุ ดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจา โดยทาเป็ นสัญญาจะซื้ อจะขาย ซึ่ งกาหนดให้ลูกค้าชาระเงินมัดจา
และเงินดาวน์คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
 ณ ปั จจุบนั มีลูกค้าจองห้องชุดของโครงการแล้วทั้งสิ้ น 331 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
หลักทรัพย์ : หุน้ สามัญของโอริ น จานวน 150,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ราคาซื้อ : 160,000,000 บาท (คิดเป็ นราคาซื้ อขายต่อหุ น้ ในอัตรา 1,066.67 บาทต่อหุ น้ )
หมายเหตุทมี่ าของราคาซื้อ
ณ สิ้ นปี 2557 หุ ้นของโอริ นมี มูลค่าทางบัญชี ใ นอัตรา 843.81 บาทต่อหุ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้
ดาเนินการว่าจ้างดีไอเอ เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางด้านบัญชี ของโอริ น โดยพิจารณาจากงบการเงินภายใน
ล่าสุ ด ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 หุ น้ ของโอริ นมีมูลค่าทางบัญชี เป็ นจานวนเท่ากับ 931.77 บาทต่อหุ น้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าบริ ษทั จะตกลงซื้ อขายหุ ้นของโอริ นในราคาสู ง กว่ามูล ค่าทางบัญชี ก็ ตาม แต่เมื่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้
พิจารณารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ (ROI)
รายงานการประเมิ นมู ลค่ า ทรั พ ย์สินของผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระ และข้อมู ล ส าคัญอื่ นๆ ประกอบกันแล้ว เห็ นว่า
โครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ของโอริ นเป็ นโครงการที่พฒั นาใกล้แล้วเสร็ จและมียอดจองซื้ อห้องชุ ดใน
ระดับที่น่าพอใจ จึงถือเป็ นโครงการที่มีศกั ยภาพที่จะสร้างผลกาไรตอบแทนให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น ได้คุม้ ค่ากับ
การลงทุน
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ความคืบหน้ าของโครงการ
•

ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 โดย DIA อยู่ทรี่ ้ อยละ 80

•

ตามรายงานของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรองความคืบหน้ ากว่ าร้ อย
ละ 90 พร้อมทั้งรับรองว่า โครงการจะก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิ ทธิ์ (อ.ช.2) และ
พร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ลูกค้าได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

เงื่อนไขการชาระ (เดิม)
เงื่อนไขการชาระ :

1) บริ ษทั ต้องชาระเงินมัดจาเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายหุ น้ ในวันที่ลงนามในสัญญาซื้ อ
ขายหุน้ ในอัตราร้ อยละ 60 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็ นเงินทั้งสิ้นจานวน 117,000,000
บาท ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าในการเข้ าทารายการจากเดิม 195,000,000 บาท
เป็ น 160,000,000 บาท ส่ งผลให้ มูลค่ าดังกล่ าวคิดเป็ นร้ อยละ 73.13
(ซึ่ งบริ ษัทได้ ชาระเงินมัดจาในงวดที่ 1 แล้ ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
2) บริ ษทั จะต้องชาระเงินงวดที่สอง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาซื้ อขาย หรื อคิดเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ นจานวน 21,500,100 บาท ในวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ซึ่ งได้แก่ การประชุม
วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 14 มกราคม 2559 หรื อวัน
อื่นใดที่จะพึงเลื่อนออกไป) ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนโดยการซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั โอริ น ได้ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) บริ ษทั จะต้องชาระเงิ นงวดสุ ดท้ายในวันที่ การซื้ อขายที่จะขายทั้งหมดเสร็ จสมบูรณ์
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 21,500,000 บาท
*หมายเหตุ อ้ างอิงจากสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
บันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาฯ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เงื่อนไขการชาระ (ใหม่ )
เงื่อนไขการชาระ : 1. แก้ไขกาหนดการชาระเงินค่าหุ น้ งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ดังนี้
1)การชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสน) บาท จากเดิม
ซึ่ ง ACD ตกลงจะชาระเมื่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
Orin ได้ แก้ไขเป็ นการชาระเงิ นงวดที่ 2 จะชาระเมื่อ Orin ดาเนิ นงานก่ อสร้ าง
โครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แล้วเสร็ จสมบูรณ์ และตัวแทนตรวจรับ
มอบงานของบริ ษทั ได้เข้าตรวจสอบงานทั้งหมดและได้รับมอบงานที่ได้แก้ไข
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ความชารุ ดบกพร่ องต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในช่ วง
ประมาณเดือนมีนาคม
2)การชาระเงินงวดที่ 3 จานวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสน) บาท จะชาระ
ในวันที่การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นงวดที่ 2 แล้ว
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ มี ค่ า ใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ นจากความผิด หรื อความล่ า ช้า ของผูจ้ ะขาย
บริ ษทั สามารถหักออกจากเงินงวดที่ 2 และ/หรื องวดที่ 3 ดังกล่าวได้
2. ผูจ้ ะขายจะดาเนินการให้มีการโอนเงินรายได้ของ Orin ซึ่ งได้แก่ เงินที่ได้รับจากการโอน
กรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุดโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด (ภายหลังจากหักชาระหนี้เงินกู้
ธนาคารแล้ว) เข้าบัญชีธนาคารที่ผจู ้ ะขายและตัวแทนของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายเงิน
ดังกล่าวร่ วมกัน และจัดส่ งรายงานสรุ ปยอดรายได้ (cash monitoring report) ให้แก่บริ ษทั
ทราบโดยสม่าเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบัญชีดงั กล่าวเพื่อใช้ในการใดๆ
เว้นแต่จะเป็ นไปตามธุ รกิจปกติของ Orin และได้รับความยินยอมจากบริ ษทั
3. ผูจ้ ะขายจะดาเนินการให้มีการจานาหุน้ ของ Orin ไว้กบั บริ ษทั เพิม่ เติมอีกเป็ นจานวน 19,500
หุ น้ เพื่อให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของเงินมัดจาที่ได้ชาระไปแล้วเปรี ยบเทียบกับราคาซื้ อขาย
หุน้ ที่ได้มีการปรับลดลง
*หมายเหตุ อ้ างอิงจากสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
บันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาฯ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559
รายการลงทุนใน ORIN
มูลค่ารวมในการเข้าท ารายการดังกล่ าวเท่ากับ 195.00 ล้านบาท ต่อมาภายหลังจากการตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของ ORIN โดย DIA ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 พบว่า ORIN มีขอ้ มูลทางการเงินบางประการ
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิม ในรายงานดังกล่าว ได้ระบุมูลค่าคาดหวังจะได้รับประโยชน์และจะเกิดภาระหนี้สิน
เป็ นราคาสู งสุ ดและต่ าสุ ดของสิ นทรัพย์สุทธิ ระหว่าง 139.76-194.48 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั ได้ทบทวนการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการและข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ จึงเป็ นผลให้บริ ษทั เข้าเจรจา
เปลี่ยนแปลงราคาในการเข้าทารายการ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงราคา ในการเข้าทารายการ จากเดิม 195.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน มีราคาประเมินอยู่ 2 บริษัท คือ
1.

บริษัท กรุ งสยามประเมินค่ าทรัพย์ สิน จากัด ประเมินไว้ 692,600,000 บาท
- ภายใต้วธิ ี ตน้ ทุนและวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
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2. บริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จ
เท่ากับ 692,600,000 บาทเท่ากัน
- ภายใต้วธิ ี เดียวกันดูตน้ ทุนและวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัท ACD ซื้อหุ้นของบริษัท โอรินฯ คือ
การเข้าทารายการดังกล่าวจะเกิ ดผลต่อบริ ษทั ดังนี้ เนื่ องจากว่าบริ ษทั เห็ นว่าการลงทุนในหุ ้นของโอริ นนี้
เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิ จการอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างกาไรให้เป็ นจานวนมาก รวมทั้งการขยาย
ช่ องทางและแหล่ งรายได้เพิ่มเติ มที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ให้กบั บริ ษทั และสร้ างผลตอบแทน
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
แหล่งเงินทีไ่ ด้ ใช้ กไ็ ด้ จากเงินทีเ่ ราเพิม่ ทุนขึน้ มาจาก
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering)
การได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ต้ อ งการได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
รายการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นรายการที่ได้มาซึ่ งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการที่ได้มาและจาหน่าย
ไป ดัง นั้น การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วจึ ง ท าให้ บ ริ ษ ทั มี ห น้า ที่ เ ปิ ดเผยสารสนเทศ การเข้า ท ารายการต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ แล้วก็ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งที่ปรึ กษา IFA ให้ความเห็ นต่อการเข้าทารายการ การได้มาซึ่ งทรัพย์สินตามประกาศ
รายได้ที่ได้มาและจาหน่ายไป
2. ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 10 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสี ยง โดยไม่รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่
มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ คานวณเปรี ยบเทียบรายการทรั พย์ สินที่ผ่านมาใน 6 เดือนของ บริ ษัท เอเชี ย
คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ดังนี้
เมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา กล่าวคือ
1. รายการได้มาซึ่ งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง (เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558) ในมูลค่ารวม 42 ล้านบาท ซึ่ งมี
ขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 14.84 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
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2. รายการได้มาซึ่ งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง (โครงการออริ จินส์ บางมด พระราม 2 ) ในมูลค่ารวม 160 ล้าน
บาท ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 56.55 โดยทาให้ท้ งั สองรายการมีขนาดรายการรวมกันคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
71.39 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
*หมายเหตุ เมื่ อค านวณตามเกณฑ์ มูล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน จะมี ขนาดรายการสู ง สุ ด ที่ ร้ อยละ 56.55 ของ
สิ นทรั พย์ รวมของบริ ษัท โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทสิ ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ระยะเวลาในเรื่องของการขอใบอนุญาตได้ จบสิ้นไปแล้ ว ก็เป็ นอีกข้ อมูลเพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
 ภาพรวมของโครงการ คืบหน้าไปเกื อบ 90 % เหลือเพียงเก็บงานภายในของอาคาร รวมถึงงาน
ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ งทางโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี ได้วา่ จ้าง เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ดาเนินการอยู่ ปัจจุบนั
รอการตรวจรับงานของผูจ้ ดั ซื้ อ เฟอร์ นิเจอร์ ถึงจะนาเข้าซึ่งคาดว่าภายในสิ้ นเดือนนี้ เริ่ มทยอยนาเอา
เฟอร์นิเจอร์เข้า
 งานส่ วนกลางใกล้เสร็ จเรี ยบร้ อย 100% อยู่ที่ประมาณสัก 98% อยู่ระหว่างเก็บสี ฉาบโป๊ ซึ่ งได้
ขยับขยายในส่ วนที่เป็ นห้องตัวอย่าง ได้นามาเป็ นสวนด้านหน้าของโครงการ สระว่ายน้ าข้างบน
ก็เริ่ ม full in น้ า และเริ่ มทดสอบระบบแล้ว ปั จจุบนั ทีมงานก็พร้ อม หากวันนี้ ถา้ บริ ษทั ได้รับการ
อนุ ม ัติ ใ ห้เ ข้า ด าเนิ น การท ารายการนี้ บริ ษ ัท ก็ ค งจะเริ่ ม แต่ ง ตั้ง ให้ พ นัก งานของบริ ษ ัท เข้า ไป
ปฎิบตั ิงานที่บริ ษทั โอริ น ในการรับลูกค้าเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการโอนกรรมสิ ทธิ์ เท่าที่ทราบ
จากทาง บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ในส่ วนของลูกค้าได้เริ่ มนาส่ ง เอกสารสาหรั บ ยื่นกู้
ธนาคารแล้ว ประมาณเกือบ 120 ยูนิต บางท่านมีความประสงค์ขอโอนห้องเป็ นเงินสด บางท่านขอ
ประสงค์ที่จะโอนทันทีในเดื อนนี้ เนื่ องจากว่าพยายามจะขอใช้สิทธิ์ ในการผันผวนเรื่ องของภาษี
15,000 บาท
สรุ ปความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพิม่ เติม)
แก้ ไขข้ อความ หน้ า 83 หัวข้ อสรุ ปความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับสมเหตุสมผลของราคา
ในการเข้ าทารายการ
ข้ อความเดิม
วิธีการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมสาหรับรายการนี้
คื อ วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมู ล ค่ า ที่
เหมาะสมด้วยการคานวณวิธีดงั กล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่าสู งกว่ามูล
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ค่าที่เข้าทารายการที่ 160.00 ล้านบาท เท่ากับ 8.38- 32.10 ล้านบาท หรื อสู งกว่าในอัตราร้ อยละ
5.24–20.06 ของมูลค่าการเข้าทารายการ
ข้ อความใหม่
วิธีการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมสาหรับรายการนี้
คื อ วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมู ล ค่ า ที่
เหมาะสมด้วยการคานวณวิธีดงั กล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ล้ านบาท ซึ่ งมีมูลค่าสู งกว่ามูล
ค่าที่เข้าทารายการที่ 160.00 ล้านบาท เท่ ากับ 1.98- 26.62 ล้ านบาท หรื อสู งกว่าในอัตราร้ อยละ
1.24–16.64 ของมูลค่าการเข้าทารายการ
แก้ ไขข้ อความ หน้ า 84 ข้ อ 2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ข้ อความเดิม
จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ถึงแม้ ORIN ซึ่ งเป็ น
เจ้าของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้ างที่ใกล้จะแล้วเสร็ จ และมีอตั ราการจองซื้ อห้องชุ ดใน
อัตราร้ อยละ 88 รวมถึ งมี การรั บรองต้นทุ นและค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ แต่การชาระ
เงินงวดที่ 1 ในสัดส่ วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเข้าทารายการทั้งหมดเป็ นสัดส่ วนที่สูง อีกทั้ง
จานวนหุ ้นในการจานาไว้กบั บริ ษทั ในสัดส่ วนร้ อยละ 60 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ORIN ซึ่ ง
หากคิดเป็ นมูลค่าที่ตราไว้จะมีค่าเพียง 90 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่าจานวนที่ชาระไปแล้ว 117 ล้านบาท
ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการที่บริ ษทั จะเรี ยกร้ องให้ผขู ้ ายดาเนิ นการชาระคืนในกรณี ที่รายการดังกล่าว
ไม่ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น จะส่ งผลให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงในการเรี ยกคืนเงินที่ชาระ
ไปแล้วดังกล่าว รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงิ นมีความเห็ นว่าเงื่ อนไข
ในการเข้าทารายการไม่เหมาะสม
ข้ อความใหม่
จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ถึงแม้ ORIN ซึ่ งเป็ น
เจ้าของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้ างที่ใกล้จะแล้วเสร็ จ และมีอตั ราการจองซื้ อห้องชุ ดใน
อัตราร้ อยละ 88 รวมถึ งมี การรั บรองต้นทุ นและค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ แต่การชาระ
เงินงวดที่ 1 ในสัดส่ วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเข้าทารายการทั้งหมดเป็ นสัดส่ วนที่สูง อีกทั้ง
จานวนหุ ้นในการจานาไว้กบั บริ ษทั ในสัดส่ วนร้ อยละ 73 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ORIN ซึ่ ง
หากคิดเป็ นมูลค่าที่ตราไว้จะมีค่าเพียง 109.50 ล้ านบาท ซึ่ งน้อยกว่าจานวนที่ชาระไปแล้ว 117 ล้าน
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บาท ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ยงในการที่บริ ษทั จะเรี ย กร้ องให้ผูข้ ายดาเนิ นการชาระคื นในกรณี ที่ รายการ
ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะส่ งผลให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงในการเรี ยกคืนเงิน
ที่ชาระไปแล้วดังกล่าว รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงิ นมีความเห็ นว่า
เงื่อนไขในการเข้าทารายการไม่เหมาะสม
แก้ ไขข้ อความในหน้ า 85 ข้ อ 4. สรุ ปความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ข้ อความเดิม
ในการเข้า ท ารายการดัง กล่ า ว จะท าให้ บ ริ ษ ัท มี ร ายได้ แ ละผลตอบแทนจากธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว โดยเป็ นการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กบั
บริ ษทั กอปรกับเป็ นการสร้ างผลตอบแทนจากเงิ นสดในมือของบริ ษทั ที่เกิ ดจาการระดมทุนจาก
การขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (RO) หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทา
รายการ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐาน
ที่กาหนดขึ้นภายใต้หลักแห่งความระมัดระวัง มีความเห็นว่ามูลค่าของ ORIN จากการประมาณการ
ด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงิ นสดสุ ทธิ พร้ อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับสมมติ ฐานในการที่ จะ
สามารถดาเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในห้องชุ ดรวมถึ งการจัดโปรโมชัน่ ของห้องที่ยงั คงค่งในการ
จาหน่ายที่อาจจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของห้องที่จาหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง
168.38-192.10 ล้านบาท ซึ่ งสู งกว่ามูลค่าที่เข้าทารายการที่ 160 ล้านบาท อยูเ่ ท่ากับ 8.38-32.10 ล้าน
บาท หรื อสู งกว่าร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าที่เข้าทารายการ
ข้ อความใหม่
ในการเข้า ท ารายการดัง กล่ า ว จะท าให้ บ ริ ษ ัท มี ร ายได้ แ ละผลตอบแทนจากธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว โดยเป็ นการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กบั
บริ ษทั กอปรกับเป็ นการสร้ างผลตอบแทนจากเงิ นสดในมือของบริ ษทั ที่เกิ ดจาการระดมทุนจาก
การขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (RO) หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทา
รายการ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐาน
ที่กาหนดขึ้นภายใต้หลักแห่งความระมัดระวัง มีความเห็นว่ามูลค่าของ ORIN จากการประมาณการ
ด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงิ นสดสุ ทธิ พร้ อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับสมมติ ฐานในการที่ จะ
สามารถดาเนิ นการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในห้องชุ ดรวมถึ ง การจัดโปรโมชั่นของห้องที่ ย งั คงในการ
จาหน่ายที่อาจจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของห้องที่จาหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง
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161.98-186.62 ล้ านบาท ซึ่ งสู งกว่ามูลค่าที่เข้าทารายการที่ 160 ล้านบาท อยูเ่ ท่ากับ 1.98-26.62 ล้ าน
บาท หรื อสูงกว่ าร้ อยละ 1.24 – 16.64 ของมูลค่ าที่เข้ าทารายการ
สรุ ปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิม่ เติมของสั ญญาครั้งนี้และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการที่บริ ษทั ได้มีการเจรจาแล้วได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดและเงื่ อนไขบางประการในสัญญาจะ
ซื้ อจะขายหุ ้นการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
(“ORIN”) โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญหลายประการ เช่น วันที่ในการชาระเงินค่าหุ ้นในงวดที่ 2 และงวดที่ 3
รวมถึงสามารถที่จะดาเนิ นการหักเงินค่างวดที่คงค้าง ในกรณี ที่ตน้ ทุนและค่าบริ หารการจัดการของ ORIN เกินกว่า
553.00 ล้านบาทได้ ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดความเสี่ ยงที่อาจทาให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่ อมแซมความ
ชารุ ดบกพร่ องของอาคารจากการที่ ORIN ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินประกันผลงานก่อสร้างจากผูร้ ับเหมาลดลงมาก
นอกจากนี้ ตามข้อตกลงครั้งนี้ ยังได้มีการกาหนดเพิ่มเติมว่าหากทางผูจ้ ะขายไม่ดาเนิ นการแก้ไขซ่ อมแซม
ความชารุ ดบกพร่ อง หรื อ กรณี ตน้ ทุนและบริ หารโครงการเกินกว่าที่ทางผูจ้ ะขายรับรองไว้ตามที่กาหนดในสัญญา
จะซื้ อจะขายหุ ้น บริ ษทั สามารถหักจากเงิ นค่าหุ ้นในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ทนั ที ในด้านการรั บจานาหุ ้น เป็ น
ประกัน บริ ษทั ยังได้รับการจานาหุ ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 60.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด เป็ นร้อยละ 73.00 ของ
จานวนหุ ้นทั้งหมด โดยจะมีการจานาหุ ้นเพิ่มอีก 19,500 หุ ้น ทาให้มีสัดส่ วนใกล้เคียงกับมูลค่าหุ ้นงวดที่ 1 ที่บริ ษทั
ได้ชาระไปแล้วจานวน 117.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการเข้าทารายการ อย่างไรก็
ตามแม้วา่ บริ ษทั จะสามารถเจรจาให้ผจู ้ ะขายหุ ้น แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางข้อ 1 ซึ่ งทาให้
บริ ษทั ลดความเสี่ ยงได้ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องก็ตาม แต่การที่บริ ษทั จ่ายเงิ นชาระค่าหุ ้นที่จะซื้ อขายในงวดแรกใน
สัดส่ วนที่สูง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังคงความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทารายการไม่เหมาะสม
สาหรับ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาจะซื้ อจะขายหุ น้ นอกจากจะทาให้สามารถ
ลดความเสี่ ยงจากการเข้าทารายการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระฉบับก่อนหน้านี้ ก็ตาม
แต่ก็ยงั ส่ งผลกระทบต่อมูลค่าหุ ้นกิ จการ ORIN ที่ทาให้มูลค่าที่เหมาะสมลดลงจากเดิมเท่ากับ 168.38-192.10 ล้าน
บาท เป็ น 161.98-186.62 ล้านบาท ถึ งแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของ ORIN ลดลง
ตามที่กล่าวก็ตาม แต่มูลค่าเหมาะสมก็ยงั สู งกว่ามูลค่าที่เข้าทารายการที่ 160.00 ล้านบาทอยูเ่ ท่ากับ 1.98–26.62 ล้าน
บาท หรื อสู งกว่าในอัตราร้ อยละ 1.24-16.64 ของมูลค่าที่เข้าทารายการ ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระยังคงมี
ความเห็นว่ามูลค่าในการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญของ ORIN ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ORIN ด้วย
ราคา 160.00 ล้านบาท เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการเข้าทารายการครั้งนี้ ตามข้อมูลเดิมที่ทางที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้รับ
รวมถึ งข้อมูล เพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขเพิ่ม เติ ม ตามสั ญญาแนบท้ายจะซื้ อจะขายหุ ้น (ครั้ งที่ 2)

หน้า 13 จาก 38

ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งส่ งผลทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่ลดลง รวมถึ งมูลค่าเหมาะสมของ ORIN ที่ลดลง ดังนั้น
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังคงมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ ควรพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าทารายการดังกล่าว
 รายได้จากการขาย ขออนุ ญาตประมาณการรายได้จากการขายของโอริ น จากรายได้จากการขาย
ห้องชุด ภายใต้โครงการอาคารห้องชุด ออริ จินส์ ซึ่ งเป็ นอาคารพักอาศัยสู ง 19 ชั้น มีจานวนห้องพัก
ทั้งสิ้ น 371 ยูนิต คิ ดเป็ นพื้นที่ สาคัญจาหน่ าย 11,125 ตารางเมตร มี มูลค่าโครงการเมื่ อจาหน่ าย
ทั้งสิ้ นแล้ว 619.24 ล้านบาท อ้างอิงจากสัญญาจัดซื้ อจัดขายห้องชุด และมูลค่าประมาณการสาหรับ
ห้องชุ ดดังกล่าวในส่ วนที่เหลื อ หรื อคิดเป็ นราคาต่อตารางเมตรเทียบเท่าเท่ากับ 55,626 บาทต่อ
ตารางเมตร ซึ่ งมู ล ค่ า โครงการเมื่ อ จ าหน่ า ยแล้ว จะไม่ ต รงกับ ข้อ มู ล จากผูป้ ระเมิ น ราคาทั้ง 2
เนื่ องจากในช่วงเวลาเปิ ดตัวของโครงการออริ จินส์ ในการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย โดยการลด
ราคาให้กบั ผูจ้ องห้องชุด จากราคาที่ต้ งั ไว้ในตารางที่เห็นในจอ จานวนห้องทั้งสิ้ น 331 ห้องชุดที่อยู่
ในระหว่างการจาหน่ ายเหลื ออีก 41 ยูนิต พื้นที่ท้ งั หมด 9,995.50 ตารางเมตร ห้องชุ ดที่เหลื ออี ก
1,129.5 ตารางเมตร พื้นที่เฉลี่ ยต่อห้องชุ ด 30.2 ห้องชุ ดที่อยู่ในระหว่างการจาหน่ าย 28.24 ราคา
เฉลี่ย 57,676 บาทต่อตารางเมตร ห้องชุ ดในส่ วนที่เหลือเราได้ขยับราคาขึ้น ทางโอริ นได้ขยับราคา
ขึ้นมาอยูท่ ี่ราคา 64,494 บาทต่อตารางเมตร
หมายเหตุ

สาเหตุที่ห้องชุ ดที่ขายไปแล้ว แล้วห้องชุ ดที่อยูใ่ นระหว่างการขายมีราคาแตกต่างกัน เนื่ องจากว่า
ในช่ วงเวลาเปิ ดตัว โอริ นโครงการออริ จินส์ ได้จดั รายการส่ งเสริ มการขาย โดยการลดราคาการ
จาหน่ายห้องชุด ส่ งผลให้ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดทาสัญญาจัดซื้ อจัดขาย มีผลแตกต่าง
จากราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุ ดที่เหลือระหว่างจาหน่าย ซึ่ งเป็ นความเห็นเพิม่ เติมจากทาง
IFA ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ

ประธานฯ

นั่นคื อเหตุ ผลและความจาเป็ นตามที่ ได้เรี ยนชี้ แจงต่อผูถ้ ื อหุ ้น หากท่านผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรื อต้องการให้ช้ ี แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ขอให้สอบถามผ่าน
ไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนถามคาถามด้วยครับ

ผู้ถือหุ้นมีคาถามและข้ อคิดเห็น ดังนี้
 นายวิสิทธิ์ เพิม่ พูลพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) จากคุณเบญจมาศ ปานชั ย สอบถาม ดังนี้
- เกี่ยวกับรายการวางเงินมัดจาประมาณ 117,000,000 บาท กับโอริ น ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วน 25%
ของทุนของการเพิ่มทุ นจานวนประมาณ 500,000,000 บาท แล้วก็เป็ นสัดส่ วนประมาณ
60% ของมูลค่าโครงการในเริ่ มต้น ซึ่ งผมมองว่าจากสาเหตุ ท้ งั ปวงนี้ โดยธรรมเนี ยมทาง
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การค้า ทัว่ ไปนั้น ในการเงิ น วางเงิ นมัด จา จะวางเงิ น มัด จาประมาณร้ อยละ 10 เท่ า นั้น
ซึ่ งผมมีความเห็ นว่าการวางเงิ นมัดจาเป็ นจานวน 117,000,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วน 60%
ของมู ล ค่ า โครงการ ค่ อ นข้า งสู ง เกิ น ไป และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งมาที่ ก ารวางเงิ น จ านวน
117,000,000 บาท นี้ เป็ นการกระทาที่บีบบังคับให้ผถู ้ ื อหุ ้นต้องอนุ มตั ิ รายการซื้ อขายใน
ครั้ งนี้ เพราะว่า เป็ นการวางเงิ น มัดจาจานวนสู งมาก ซึ่ งท าให้การตัดสิ นใจของผูถ้ ื อหุ ้น
เกือบจะปฏิเสธการลงมติในการอนุ มตั ิการซื้ อหุ ้นโอริ นครั้งนี้ ไม่ได้เลย เพราะวางเงินมัดจา
สู งเกินไป
- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 เงินมัดจา 35,000,000 บาท ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินบอกว่า เงินที่ออกจากบริ ษทั 35,000,000 บาท ยังไม่มีเอกสารชัดเจนใด ๆ ทั้งสิ้ น
เกี่ยวกับขอบเขตของงานและผลที่คาดหวังจากการดาเนิ นงาน และบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) เหมือนในกรณี แรกอีก ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ปรากฎ
ขึ้ นตั้งแต่ช่วงเดื อนสิ งหาคม ปี 2558 ซึ่ งเท่าที่ ผมตามเรื่ องดังกล่ าวก็ยงั ไม่ มีความชัด เจน
คืบหน้าใด ๆ เลย ผมก็ไม่ทราบว่าทาไมบริ ษทั ถึ งปล่อยให้เงิ นจานวน 35,000,000 บาท
ออกไปจากบริ ษทั ได้ โดยที่ไม่มีเอกสารชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของงานและผลที่คาดหวัง
จากการท างาน แล้วก็ ไ ม่ มี ค วามเห็ นของ ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น ใด ๆ ทั้ง สิ้ น ดัง นั้น ผม
อยากจะขอให้บริ ษทั ขอเอกสารเกี่ ยวกับรายการนี้ ท้ งั หมด ในการเป็ นผูส้ ั่งจ่ายเงินออกไป
แล้วคู่คา้ ของเรา ขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิ นจากคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งขอเอกสารที่
เกี่ยวกับการซื้ อขายหรื อการจัดทาธุ รกิจในครั้งนี้ท้ งั หมด แล้วขอมอบเอกสารดังกล่าวให้กบั
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ประกาศผ่ า นทางช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ผถู้ ือหุน้ และสาธารณชนรับทราบ
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1

การวางเงินมัดจา 117,000,000 บาท ให้กบั ทางโอริ นพร็ อพเพอร์ ต้ ี เหตุผลที่ 1 ในการวางเงินมัดจา
เพื่ อ เข้า ไปศึ ก ษาการตรวจสอบวิ เ คราะห์ ส ถานะ (Due diligence) ตรวจสอบการเงิ น มี ก าร
ปรับเปลี่ยนแผนการควบรวมกิจการ (Take over) ดังกล่าว เนื่องจากว่าเดิมทีในครั้งแรกบริ ษทั ฯ จะ
เข้าทาการโอนกิ จการทั้งหมดแบบ EBT : Entire business transfer จึงได้มีการประเมิ นรายการ
ทรัพย์สินของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นโดยประมาณ 600,000,000 บาท แต่
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ติดปัญหาเรื่ องมูลค่าสิ นทรัพย์รวมใน
การคานวณรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 ที่ปรึ กษาการเงินให้
ความเห็ นว่าบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้ และท้ายที่สุดทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
กลต. แนะนาให้บริ ษทั กลับไปใช้มูลค่าสิ นทรัพย์รวม ณ ไตรมาสที่ 1/2558 คือ 283,000,000 บาท
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จึงทาให้การควบรวมกิจการ (Take over) ล้มเลิกไป เมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่า 50% บริ ษทั ต้องแต่งตั้งขอ
อนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดยต้องได้รับอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ย ง 3 ใน 4 ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้า
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้ ในการขออนุ มตั ิจากผูถ้ ื อ
หุ ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ( IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการซื้ อหรื อขาย
สิ นทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็ นในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์
ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ
สาเหตุที่บริ ษทั ฯ ชาระเงินมัดจา จานวน 117,000,000 บาท เนื่ องจากว่าโครงการ ณ วันที่บริ ษทั ฯ
เข้าเจรจาโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าของงานแล้ว เสร็ จไปประมาณ 80 – 90% ในส่ วนของ
การขายห้องชุ ดนั้นๆ มี ก ารขายไปแล้ว ถึ งประมาณ 88% เพราะฉะนั้น บริ ษ ทั ฯ เข้าท าการซื้ อ
โครงการที่เกื อบจะแล้วเสร็ จ ในวันที่เข้าเจรจานั้นทางเราก็มีการถกเถี ยงกันกับผูค้ า้ ว่า โดยปกติ
ควรจะอยูท่ ี่ประมาณ 10 – 30% ไม่ควรเกินนี้ แต่สาเหตุสาคัญที่ตอ้ งวางเงินมัดจาดังกล่าวถึง 60%
นั้น ด้วยเหตุผลที่ ว่าโครงการดังกล่ าวมี ผลประกอบการมากแล้ว มีการเจรจาเพื่อการควบรวม
กิจการ (Take over) มาตั้งแต่กลางปี 2558 แต่มาติดปั ญหาเรื่ องการเกณฑ์การคานวณขนาดรายการ
จึงส่ งผลให้ตอ้ งเลื่อนการเข้าทารายการออกไป เมื่อถูกเลื่อนออกไป เจ้าของโครงการจึงมี ความ
ประสงค์ขอคามัน่ สัญญาจากทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
ดังนี้
1. การวางเงิ น มัด จ าดั ง กล่ า ว เพื่ อ เข้ า ไปตรวจสอบสถานภาพของกิ จ การ เช่ น
การตรวจสอบและประเมิ นทรัพย์สินตลอดจนหนี้ สินของบริ ษทั ว่ามี มูลค่าถูกต้องครบถ้วนตาม
บัญชี และมีอยูจ่ ริ ง ซึ่ งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผูก้ ระทาได้ใช้ความระมัดระวัง
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ ข้อมูลภายใน งบการเงิน รวมถึงรายละเอียดการก่อสร้าง จึงได้
ว่าจ้างผูต้ รวจสอบสถานะทางบัญชี ของกิ จการ (Accounting Due Diligence) ซึ่ งใช้เวลาประมาณ
3 – 4 เดือน เพราะว่าการเปลี่ยนจากการซื้ อทรัพย์สินมาเป็ นซื้ อบริ ษทั เกี่ยวข้องกับเรื่ องงบการเงิน
จึงทาให้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกไป ทางบริ ษทั ฯ พยายามเลื่อนการชาระเงินมัดจา 117,000,000 บาท
จนกระทัง่ บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าทุกอย่างเราเห็นเอกสารหมดแล้ว ทุกอย่างเป็ นไปตามที่ได้เจรจากันครั้ง
แรก จนกระทัง่ วันนี้ได้มีการปรับปรุ งเงื่อนไขการชาระเงินในสัญญา จะซื้ อจะขายหุ น้ บริ ษทั ฯ ก็ยงั
ยืนยันว่าสิ่ งที่เคยเจรจาไว้ ผลตอบแทนยังคงเหมือนเดิม ผมยังคิดว่ารายได้และผลตอบแทนกลับสู่
บริ ษทั แล้วก็ให้ผลประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิม
เรื่องที่ 2 เงินมัดจาจานวน 35,000,000 บาท เพื่อเข้าไปศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ที่ จ.เชี ยงใหม่
ชื่อโครงการโนเบิล ซึ่งได้เจรจาซื้ อขายไว้ที่ 110,000,000 บาท และต่อมาได้ ขอเจรจาลดราคาลงมา
สุ ดท้ายสรุ ปราคาที่ 95,000,000 บาท ติดเรื่ องของเกณฑ์การคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
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มากกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ 283,000,000 บาท บริ ษทั ฯ จาเป็ นจะต้องชะลอไว้จนกว่าวันที่
ผูถ้ ื อหุ ้นจะมี ม ติ อนุ ม ตั ิ เข้า ซื้ อหุ ้นของ บริ ษ ทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี หลัง จากนั้นบริ ษ ทั ฯ จะนา
โครงการนี้ เข้าไปเสนอต่ อที่ ตลาดหลัก ทรัพย์เพื่ อขอความเห็ น ที่ จะเข้าซื้ อเป็ นโครงการต่ อไป
ซึ่ งบริ ษทั ได้ช้ ี แจงการได้มาของทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินตัวแรกที่เราซื้ อเข้ามาคือ 42,000,000 บาท
ทรัพย์สินตัวที่ 2 คือ 160,000,000 รวมแล้ว คือ 202,000,000 บาท ตัวเลขที่เราสามารถที่จะใช้ได้ใน
การซื้ อทรัพย์สินเพิ่ม การได้มาซึ่ งทรัพย์สิน หรื อการจาหน่ายไปเพื่อทรัพย์สิน เมื่อลบ 283,000,000
บาท เหลือแค่ 81,000,000 บาท ทาให้โครงการที่เชี ยงใหม่ตอ้ งชะลอ และตามแผนเดิมที่เราวางไว้
หลังจากวันนี้ เมื่ อได้รับการอนุ มตั ิ แล้ว บริ ษทั ฯ คงเข้าไปหารื อแนวทางการดาเนิ นการกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ตามที่ได้เจรจากับทางเจ้าของโครงการที่ เชี ยงใหม่ พร้ อมที่จะคืนเงิ นกับ ACD หากโครงการไม่
สามารถที่ จะดาเนิ นการต่อได้ โครงการเป็ นโครงการอพาร์ ทเม้นท์ 2 ตึ ก รวมทั้งสิ้ น 104 ยูนิต
มี ผูเ้ ช่ าประมาณ 90% มี รายได้ต่อเดื อนโดยประมาณจากการทางบประมาณกระแสเงิ นสดอยู่ที่
ประมาณ 800,000 – 850,000 บาท บริ ษทั และผูบ้ ริ หารไม่ได้ละเลย และการดาเนิ นการอยู่ใ น
ระหว่างการที่ จะดาเนิ นการต่อ โดยบริ ษทั ฯ ต้องมี มูลค่าสิ นทรั พย์รวมที่ สามารถเข้าทารายการ
ต่อไป
 นายวิสิทธิ์ เพิม่ พูนพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
- สาระสาคัญของเงินจานวนดังกล่าวได้ออกไปจากบริ ษทั ตั้งแต่ช่วงเดือนสิ งหาคม ปี 2558
ตามหมายประกอบงบการเงิน ของผูส้ อบบัญชีออกไปตั้งแต่เดือนสิ งหาคม โดยไม่มีเอกสาร
ที่ชดั เจนของขอบเขตงาน เพราะฉะนั้น ผมขอให้บริ ษทั ส่ งเอกสารเกี่ยวกับเงินที่จ่ายออกไป
จากบริ ษทั แล้วขอเอกสารการรับเงินของคู่คา้ ของเรา
 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล : (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถอื หุ้นไทย
- ขออนุ ญาตถามคาถาม ที่ จะต้องให้ท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเฉพาะกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ขอให้ช่วยชี้ แจงเกี่ ยวกับสถานภาพของการชาระเงิ นดังกล่าว หนี้ สินส่ วนที่เป็ นของ
ธนาคาร ที่ทางบริ ษทั เดิมคือ บริ ษทั โอริ น ได้รับไว้ทุกบาท เราจะต้องรับผิดชอบส่ วน
นั้นใช่หรื อไม่
2. หนี้ส่วนค้างของบริ ษทั โอริ น ที่คา้ งชาระจนแล้วเสร็ จเหลือเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่

หน้า 17 จาก 38

- ส่ วนเรื่ องที่ ห่วงใยที่ สุ ด คื อ หุ ้นที่ เอาไปจานองกับ ส่ วนที่ รับ รู ้ ว่า จะต้องโอนให้บ ริ ษ ทั ฯ
ถ้าเกิดกรณี ผิดพลาด แล้วผูถ้ ือหุ ้นบางส่ วนไม่เห็นด้วย จนทาให้เกิดคดีฟ้องร้องกัน ระหว่าง
บริ ษทั โอริ น กับ บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเสี่ ยงสู งมาก ผมเรี ยนเลยว่าคดีความที่เกิดขึ้น
ส่ วนใหญ่ และทุกครั้งที่มีคดีความต่าง ๆ คดี น้ นั ๆ จะยังคงค้างอยู่ แล้วทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ฯ อย่างที่ผถู ้ ือหุ ้นแจ้งก่อนนี้ แล้วในส่ วนที่ท่านประธานกล่าวว่าการมัดจาไม่ควร
เกินร้อยละ 10 เพราะฉะนั้น ผมต้องเรี ยนฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในที่น้ ี วา่
ควรช่ วยพิ จารณาส่ ว นของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั และการอนุ มตั ิ ก ารเข้า ท า
รายการต่าง ๆ ของ บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะการวางชาระเงินมัดจามูลค่าสู ง ๆ เช่นนี้ ชมรมผูถ้ ือ
หุ ้นไทยอยากเห็นการเติบโตของบริ ษทั ฯ แต่ที่ท่านวางเงิ นดังกล่าวสู ง ๆ มันบ่งชี้ แล้วว่า
เศรษฐกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เริ่ ม เป็ นฟองสบู่ ผมห่ วงใยแทนผูถ้ ื อหุ ้นทั้ง หมดของบริ ษทั ฯ
ผมห่ ว งใยกับ การจะโอนหุ ้ น โอริ น ผมห่ ว งใยกับ เงื่ อ นไขที่ เ ราจะไปปรั บ โอริ น และ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA ) ก็มีการลงความเห็นอะไรบางส่ วนที่มนั ชี้ชดั ว่าความเสี่ ยง
อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึง ผมขอถามคาถาม 2 คาถามที่คา้ งไว้ก่อน แล้วสักครู่ จะขอ
สอบถามเพิ่มเติม ขอบคุณครับ
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง 2 เรื่อง ดังนี้
- เหตุผลที่มีการปรับแผนงานตลอด และบริ ษทั ฯ พยายามเจรจากับทางโอริ นมาตลอดในสิ่ งที่
เกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลย หรื อให้มนั ผ่านมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไป
ในครั้งนี้โดยที่เงื่อนไขต่าง ๆ เป็ นแบบเดิม คณะกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการพิจารณา
การเข้าไปตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบสถานภาพของผูซ้ ้ื อมากกว่าคาว่าสุ่ ม
ซึ่ งได้ตรวจสอบเป็ นจานวนมากพอควรจาก 330 ราย เพื่อตรวจสอบว่าผูซ้ ้ื อสถานภาพเป็ น
อย่างไร เป็ นผูซ้ ้ื อจัดตั้งหรื อไม่ เป็ นผูซ้ ้ื อที่เก็งกาไรหรื อไม่ ข้อดีอย่างหนึ่ งบนถนนพระราม
2 คือหาผูซ้ ้ื อที่เป็ นผูซ้ ้ื อประเภทเก็งกาไรไม่ค่อยมี และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นขาลงแบบนี้
แน่นอนว่าบริ ษทั ฯ จะต้องคานึ งถึงผูบ้ ริ หารทุกท่าน คานึ งถึงความเสี่ ยง คณะกรรมการได้
ปรึ กษาหารื อกันอยู่ตลอดเวลา บริ ษทั ฯ กล้าที่จะขอปรับแผน ทั้ง ๆ ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นเมื่อวันที่
8 มกราคม 2559 นี้ ที่ผ่านมานี้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ สิ่ งที่บริ ษทั เป็ นห่ วงนั้น
ก็เช่นเดียวกันกับที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้กล่าวถึงข้างต้น
- สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ว นั นี้ ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง คื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของ บริ ษ ัท โอริ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ากัด คื อ
คุ ณสรวุฒิ และผูถ้ ื อหุ ้นอื่น ๆ ในกลุ่มของ “มานะสมจิตร” ยังเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อธนาคาร
ธนชาติต่อไป บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งเป็ นผูค้ ้ าประกันแต่อย่างไร เจ้าของเดิมยังเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อ
กับทางธนาคารธนชาต และในวันนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่ชาระเงินงวดต่อไป เพราะว่าต้องการให้
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การโอนห้องชุด และการปฎิบตั ิงานต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เจรจาถึง
เพิ่มเติมในกรณี ขอเปิ ดบัญชีเพื่อแยกรายได้ออก (ระหว่างการโอนอาคารชุ ดในแต่ละห้อง)
จะทาให้ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่ งที่บริ ษทั ฯ วางแผนไว้ บริ ษทั โอริ น ก็ให้ความร่ วมมือเห็น
ด้วยกับสิ่ งที่ดาเนิ นการ ผมยังมี ความมัน่ ใจว่าวันนี้ การที่เราบริ หารงานส่ วนที่ เหลื อ 10%
ของโครงการออริ จินส์ ไม่น่าจะคลาดเคลื่อน ปั จจุบนั ทีมงานของบริ ษทั ฯ กาลังเข้าไปดูแล
เรื่ องของการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ดเพื่อเตรี ยมความพร้อมไว้เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ได้เห็น
เอกสารต่าง ๆ ที่สาคัญต่อการบริ หารงาน ซึ่ งทาง บริ ษทั โอริ น ได้ส่งเอกสารสิ นเชื่อของผู้
ซื้ อ ไปยังธนาคารต่าง ๆ เพื่อเข้าทา post finance แล้ว เอกสารส่ งไปแล้วประมาณ 100 กว่า
ฉบับ ผูจ้ ดั ซื้ อใช้เอกสารเพื่อขออนุมตั ิการกูค้ นละ 3 – 4 ชุด เพื่อเร่ งการโอน โครงการใหม่ที่
เกิ ดขึ้ นวันนี้ บนถนนพระราม 2 มี เพิ่มมากขึ้ น เช่ น เดอะพลัม ที่ อยู่ตรงข้ามกับโครงการ
แต่ตอ้ งเดิ นทางเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตร จากถนนใหญ่ ฉะนั้น โครงการของ บริ ษทั
โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด จะมีความได้เปรี ยบหลาย ๆ อย่าง ดังนี้
1.โครงการใกล้จะแล้วเสร็ จ
2.โครงการอยูต่ ิดริ มถนนใหญ่
ผมเชื่ อ ว่า มี ผูถ้ ื อ หุ ้น บางท่ า น ไปแวะเยี่ ย มชมโครงการโอริ น มาบางแล้ว ผมยื น ยันว่า
โครงการ ออริ จินส์ นี้ เป็ นโครงการที่มีการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความสามารถในการ
ก่อสร้าง จากประวัติการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่โครงการนี้โครงการเดียว ซึ่ง
ความจริ ง แล้ว เจ้า ของโครงการไปท าธุ รกิ จด้า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์บนถนนพระราม 2
มาแล้ว 550 ยูนิต และขายจบภายใน 4 เดือน เมื่อสัก 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา ก็สามารถดาเนินงาน
จนแล้วเสร็ จ ผมยังยืนยันว่าวันนี้เงื่อนไขที่เราได้ คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ ทาง บริ ษทั โอริ น ยังคง
ต้องเป็ นคนรับผิดชอบอยู่ รวมถึ งดอกเบี้ ยธนาคาร ไม่ว่าจะล่ าช้าไปอี กกี่ เดื อน สิ่ งที่ เรา
เจรจากันมาตลอดคณะกรรมการทุกท่าน ไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้ ทาง บริ ษทั
โอริ น ต้องเป็ นผูจ้ ่าย จบเรี ยบร้ อยพร้ อมโอน ซึ่ งตามเงื่ อนไขเดิ มที่ ได้ตกลงกันบริ ษทั ฯ
จะต้องชาระเงินในส่ วนที่ 2 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่ทางโอริ นแจ้งว่ายังไม่สามารถ
โอนได้ เหตุผลที่ยงั โอนไม่ได้ก็คือค่าใช้จ่ายมันเกิ ดกับนิ ติบุคคลอาคารชุ ด เพราะฉะนั้น
มันก็มากระทบกับตัวบริ ษทั ที่เรากาลังซื้ อ สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งวางแผนให้ดี ซึ่งบริ ษทั ก็ได้เจรจา
ว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริ ษทั โอริ น ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ บริ ษทั ฯ ขอรับกาไรสุ ทธิ 25%
ของสิ่ งที่เป็ นรายได้ ซึ่งไม่สามารถที่จะเบิกเอาไปใช้จ่ายได้ สิ่ งที่เหลือนี้กาลังพยายามที่จะ
อธิ บายว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ภาระหนี้ บริ ษทั ฯ ก็ไม่สามารถรับไว้ได้ บริ ษทั
โอริ น ต้องรับผิดชอบจนกระทัง่ โครงการแล้วเสร็ จ เพราะการโอนทุกครั้งจะต้องจ่ายทุน
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คืนธนาคารร้อยละ 75 ณ วันนี้ เราเริ่ มทากาหนดการแล้ว ทาง IFA ก็ขอตารางการทางาน
ของทางโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี รับทราบแล้ว แผนงานที่ทางโอริ นกาลังจะเริ่ มประสานกับ
ทางบริ ษทั ฯ จะเริ่ มเข้าไปปฎิบตั ิงานทุกอย่าง อาทิเช่น การโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ด การเก็บ
งานก่ อสร้ าง การตรวจรับงาน การดาเนิ นการให้ผูซ้ ้ื อตรวจรั บสภาพห้องชุ ดพร้ อมกับ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการว่าจ้างผูร้ ับสภาพงาน อาทิเช่น บริ ษทั CM49 เป็ นต้น
เพื่อเข้ามาช่วยตรวจรับงานจากผูร้ ับเหมา พร้อม ๆ กับลูกค้า เพื่อใช้สิทธิ์ ในการโอนให้จบ
ให้ได้ภายในเดือนเมษายน ปี 2559 ซึ่ งจะสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายไปได้อีกหลายล้าน
บาท ในการดาเนินการโอน
 ผู้ถือหุ้น

: นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร
- ผมขอทราบเรื่ องหนี้ สินที่คงค้างอยูก่ บั ธนชาต ที่ทางบริ ษทั โอริ น หรื อบุคคลค้ าประกันเป็ น
บุคคลของบริ ษทั โอริ น หลังจากการโอนเสร็ จแล้ว เรายังมีหนี้คา้ งชาระให้ธนชาติเท่าไหร่

 ผู้ถือหุ้น

: นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถือหุ้นไทย
- สิ่ งที่ผมยังกังวลอยู่เหมือนเดิ มส่ วนที่ยื่นเงิ นกูน้ ้ ี ผมต้องเรี ยนว่าธนาคารตอนนี้ เข้มงวดมาก
เรื่ องการจะอนุมตั ิแต่ละกรณี ผมคงต้องฝากเรื่ องนี้ไว้ ผมอยากให้บริ ษทั ฯ เติบโตไปข้างหน้า
ด้วยเงิ นที่ ได้จากการเพิ่มทุ นจากคราวที่ แล้ว ผมเรี ยนกับท่านว่าผมได้พบท่านหลายครั้ ง
ความห่วงใยมีอยูใ่ นตัว แต่โดยหน้าที่ของชมรมและสมาคมผูถ้ ือหุ ้นไทยจัดตั้งขึ้นนี้ ต้องการ
เห็นบริ ษทั จดทะเบียนเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างมีนยั สาคัญ เพราะฉะนั้น การเข้ามาปกป้ อง
ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกาลังจะบอกโจทย์วา่ ทุก ๆ บริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจับตาดูของผูถ้ ือหุ ้นที่ร่วมลงทุนกับท่านอยูเ่ สมอ ผมอยากให้ความ
กระจ่าง แล้วก็เรื่ องเงิน 35,000,000 บาท
- เรื่ อ งต่ อ ไปที่ ผ มกัง วลคื อ เรื่ อ งของหนี้ สิ น ส่ ว นที่ โ อริ น นี้ จะต้อ งช าระต่ อ ไป หลัง จากที่
ธนาคารธนชาต “ได้ระบุไว้ว่าถ้าคุณโอนเท่าไหร่ คุณก็ตอ้ งจ่ายเงิ นในส่ วนที่โอนห้องชุ ด”
ข้อความตรงนี้ ทาให้เกิดความวังวนเป็ นอย่างมาก ถ้าเศรษฐกิจไทยใน ปี 2559 เป็ นไปอย่าง
ที่ นัก วิเ คราะห์ ก ัง วนกัน ซึ่ งจากสถานการณ์ ข้า งต้น ท าให้ ผ มห่ ว งอย่า งมาก ผมเชื่ อ ว่ า
โครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการมีปัญหาแน่นอนในเรื่ องธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ยกตัวอย่าง
เช่ น ถนนเส้นทางรัตนาธิ เบศร์ ติดเซ็ นทรัล ผมขอไม่ระบุว่าเป็ นของบริ ษทั ฯ อะไร ที่เขา
รอดพ้นวิกฤตการณ์ ต่าง ๆ ไปได้ดว้ ยดี เพราะเจ้าของธุ รกิ จก่ อสร้ างเอง ผลิ ตเอง ขายเอง
แล้วโครงสร้างดังกล่าวได้มีการร่ วมมืออย่างเข้มแข็ง เพราะฉะนั้น การเข้าไปการควบรวม
กิ จการ (Take over) ในบริ ษทั ถึงร้อยละ 100 นั้น หมายความว่าหนี้ สินส่ วนหนึ่ งที่เป็ นอยู่
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บริ ษทั ฯ ACD จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลย ถึ งแม้ผคู ้ ้ าประกันจะเป็ นของ
บริ ษ ทั โอริ น ก็ ตาม ขอทราบยอดคร่ า ว ๆได้หรื อไม่ ว่า จะต้องช าระหนี้ ต่ อไปเท่ า ไหร่
ขอบคุณท่านประธาน
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิม่ เติม ดังนี้
- หนี้ สิ้นจานวนทั้งสิ้ น ณ วันนี้ ที่ตามสัญญาเงิ นกู้ของทางโอริ น คื อ 330,000,000 บาท ณ
ปั จจุบนั ยอดค้างชาระประมาณ 322 ล้าน ซึ่ งใน 322 ล้าน นี้ ถูกจากัดวงเงิ นไว้แล้วว่าแค่
นั้นจบ และเงินที่ทางโอริ น จะต้องรับผิดชอบ เป็ นเงินที่ทางโอริ นเจ้าของคุณสรวุฒิน้ ีจะเป็ น
คนรับผิดชอบ จะเป็ นคนลงเพื่อให้งานจบ ตามข้อเท็จจริ งแล้วความคืบหน้าของงานแทบจะ
แล้วเสร็ จเกื อบ 100% ค่าเฟอร์ นิเจอร์ ของทางเอสบี เฟอร์ นิเจอร์ ได้ชาระเกื อบครบถ้วน
หมดแล้ว เหลือแค่งวดสุ ดท้าย หรื อบางส่ วนเท่านั้น เมื่อเฟอร์ นิเจอร์ เข้าครบถ้วนงวดสุ ดท้าย
ก็สามารถชาระได้ทนั ที
- ส่ วนยอดหนี้ ถ้าเราเทียบเท่าวันนี้ ยอดขายโดยประมาณ 620 ล้านบาท วันนี้ขายไปแล้ว 88%
ก็เทียบเท่าเท่ากับ 540,000,000 บาท ใน 540,000,000 บาท วันนี้ยอดหนี้ 320 ล้านบาท นามา
หารด้วย 545 เทียบเท่าแล้วเท่ากับ 58% เราได้ทางานตรงนี้ แล้วก็มีแผนที่จะดาเนินการ ดังนี้
1. จะลดหนี้ ใหม่ รี บชาระ และเงิ นที่ได้จากการโอน 25% ต้องเก็บ เราก็พยายามจะไม่ ใ ช้
บางส่ วนเราอาจจะรี บชาระเงิ นต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายไปเรื่ อย ๆ แล้วก็แผนการโอนนี้ ผม
มัน่ ใจว่าทางโอริ นเองได้ประสานกับทางผูจ้ ดั ซื้ อ เท่าที่คุยกันล่าสุ ดยืนยัน กันไปถึงประมาณ
160 - 170 ยูนิต ส่ วนที่เหลื อกาลังไล่ตามเพื่อเข้ามาเริ่ มตรวจรับสภาพงาน ผูร้ ับเหมาเพิ่ง
ออกไปประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้ เอง ช่วงนี้ มีการส่ งพนักงานเข้าไปสังเกตการณ์วา่ มี
ลูกค้ามาเยอะหรื อไม่ มาจริ งหรื อไม่ ก็ได้ขอ้ มูลที่ค่อนข้างที่เป็ นที่พอใจว่าลูกค้าเริ่ มทยอย
เข้ามา ธนาคารเองก็พยายามจะส่ งทีมของธนาคารเข้าไปเพื่อรับการขอสิ นเชื่อ
2. แผนงานต่อไปเราคงจะจัดงานวันศุกร์ หรื อวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ธนาคารมาตั้งโต๊ะ และ
เร่ งกระบวนการการโอนให้เร็ วขึ้น ก็คงยังต้องขออนุ ญาตไปปรึ กษาพี่ดว้ ย เพราะว่าอย่าง
สิ่ งเหล่านี้ เราก็อยากให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ แล้วก็อาจจะเป็ นงานที่อาจจะเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นไปด้วย
ก็ได้ ไปดูความคืบหน้าของโครงการ ยังมีจานวนห้องเหลืออยู่ สนใจเราก็มาคุยกันว่าสนใจ
จะซื้ อไหม อาจจะให้ราคาพิเศษอะไรก็วา่ ไป
3. เรื่ องหนี้ ผ มมั่นใจว่า เราน่ า จะช าระได้ แค่ วนั นี้ เราโอนเพี ย ง 60% ก็ จบหมดแล้ว 60%
ใน 25,000,000 บาท ที่เรา 25% ที่เราเก็บนี้ เราก็อาจจะทยอยจ่ายไม่มากก็นอ้ ย เพื่อลดภาระ
ดอกเบี้ ย แต่ วนั นี้ ภาระดอกเบี้ ย ยัง อยู่ที่ ท างเจ้า ของเดิ ม เดื อนละ 1,600,000 บาท และ
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ยังพอใจอยู่ เมื่อถึ งเวลาลดไปได้เท่าไหร่ เราก็พยายามขยับตัวเลขเข้าไป ฐานลูกค้าที่น้ นั
330 ราย วันนี้ ผมเรี ยนว่าเป็ นลู กค้าใช้ได้ ไม่ใช่ เป็ นจัดตั้ง หรื อไม่ใช่ เป็ นลู กค้าเก็งกาไร
ลูกค้าซื้ อเงินสดพร้อมที่จะโอนเงินสดในปัจจุบนั ประมาณ 10 – 20 ห้อง ทีมงานแจ้งลูกค้า
ว่ า ชะลอการโอนออกไปก่ อ น เพราะโอนมามัน เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ษัท อี ก แต่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการที่ เร่ ง ดาเนิ นการทั้ง หมด เพราะว่า ลู ก ค้า ต้องการจะใช้สิ ทธิ ตามที่ รัฐ บาล
ประกาศออกมา ขออนุญาตชี้แจงตามนี้ครับ
 นายธารา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
กราบเรี ยนท่านประธาน ผมธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ ผมมีคาถามสัก 2 – 3 คาถาม
1. เนื่ องจากเราเข้าไปซื้ อหุ ้นของบริ ษทั โอริ น ซึ่ งมี แค่ทรั พย์สินตัวเดี ยวคือตึ กคอนโดนี้ ใช่
หรื อไม่ ถ้ามีทรัพย์สินตัวนี้ ตวั เดี ยว พอหลังจากที่มนั ขายหมดไปแล้วนี้ เราจะจัดการกับ
ทรั พย์สินโอริ นอย่างไร เพราะว่าหลังจากที่ เราขายไปแล้วนี้ ท รั พย์สินก็ไม่ มีเหลื อ แล้ว
เหลือแต่เงินสด เพราะฉะนั้น ในตัวบริ ษทั จะยังอยูห่ รื อไม่ หรื อจะรักษาบริ ษทั นี้ ต่อไปเพื่อ
จะไปทาธุ รกิจต่อไป
2. บริ ษทั โอริ น เนื่ องจากเราไม่ได้เป็ นผูอ้ อกแบบโครงสร้ างของตัวอาคาร เราจะมัน่ ใจได้
อย่างไรว่าตกลงโครงสร้ างของอาคารนี้ มนั่ คงแข็งแรง เนื่ องจากว่าตัวพื้นที่ของทางด้าน
พระราม 2 มันทรุ ดค่อนข้างเร็ ว ไม่ทราบว่าตรงนี้ เขาจะรองรั บการทรุ ดพวกนี้ อย่า งไร
เพราะว่าตัวโอริ นตัวนี้ ตอนนี้มนั กลายเป็ น สมมติวา่ เข้าผ่านมติของที่ประชุมวันนี้แล้ว ก็จะ
กลายเป็ นบริ ษทั ของเรา แล้วก็ชื่อบริ ษทั โอริ น แล้วก็ชื่ออาคารคอนโดตรงนี้ ก็คือ ออริ จินส์
ก็เป็ นของเรา ถ้าตัวนี้ ปรากฏว่ามันเกิ ดการทรุ ด ตัวนี้ จะเข้ามากระทบต่อบริ ษทั ACD ใน
ฐานะบริ ษทั ลูก ตรงนี้ เราแน่ ใจ เรามีการ คือผมเข้าใจว่าไม่มีการดูเรื่ องโครงสร้ าง เพราะ
เท่าที่อ่านดูไม่มีพดู ถึงเรื่ องโครงสร้างเลย ก็เลยสงสัยว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
3. เนื่ องจากพื้นที่จอดรถนี้ มีประมาณไม่ถึง 40% ต่อจานวนห้องที่มี 300 กว่ารายมีที่จอดรถ
แค่ 100 กว่าราย มันน้อยกว่าที่ ผมเข้าใจว่าตรงที่จอดรถตรงนี้ จะต่าเกิ นไป จะมีปัญหาใน
อนาคตไหมว่า ที่ จอดรถนี้ คนเข้า ไปซื้ อแล้วก็ จะใช้พ้ื นที่ จอดรถนี้ จะแย่งกัน ตรงนี้ เรา
บริ หารอย่างไรต่อไป
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิม่ เติม ดังนี้
- ขออนุ ญ าตเรี ยนผู้ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ACD เราพยายามที่ จ ะเปลี่ ย นธุ รกิ จ คื อ ธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งก็เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่บริ ษทั เข้าไปซื้ อบริ ษทั โอริ นฯ ซึ่ งได้พิจารณาแล้ว
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ว่าเมื่อบริ ษทั มีศกั ยภาพ มีฐานลูกค้า และภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประสบความสาเร็ จในการขาย
จบลง เราก็คงนาบริ ษทั นี้ ต่อยอด ต่อไปได้ ผมพยายามมองโครงการที่เมื่อต่อยอดไปแล้ว
ในอนาคตเราคงวางแผนซื้ อเป็ นทรัพย์สิน
- ปั ญ หาเดิ ม ของ ACD วัน นี้ ACD อยู่ ใ นประเภทธุ ร กิ จ สั น ทนาการ ยัง ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั พยายามที่จะสร้างรายได้ แล้วก็รับรู ้รายได้ เพื่อเปลี่ยนประเภทธุ รกิจ
ให้มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ หลังจากที่เป็ นประเภทธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์แล้ว ในเรื่ องของ
ตัวเลขการซื้ อทรัพย์สิน หรื อการจาหน่ายเพื่อทรัพย์สินไปนี้ มันก็จะเริ่ มลดเบาบางลง ไม่มี
เกณฑ์เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น นี่เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้เดินทาง ผมต้องเรี ยนว่า shortcut
แต่ที่เราไปซื้ อที่เปล่ามาพัฒนา แล้วใช้เวลาอีก 2 – 3 ปี เราอาจจะเหนื่อยมากกว่า ตอนนี้ โชค
ดีที่เจอ แล้วก็ได้คุยกัน คุยกันเสร็ จได้เจรจาเงื่อนไข แล้วก็ติดปั ญหาก็ยงั รวมกันแก้ไขปั ญหา
เมื่อจบโครงการนี้ แล้ว เราคงใช้บริ ษทั นี้ ในการควบรวมกิ จการ (Take over) ต่อไป เพราะ
หลังจากนี้ เราก็คงขอย้ายประเภทธุ รกิจเป็ น ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ผมเคยชี้ แจงกับผูถ้ ื อหุ ้น
เมื่อครั้งที่แล้วว่า บริ ษทั มีแนวทางที่จะเดินพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่จะหาซื้ อโครงการ
ที่ใกล้แล้วจะเสร็ จ โดยเฉพาะในวันนี้ เองต้องเรี ยนว่าผมมาจากธุ รกิ จอันเดิมเราเคยทาพวก
บริ หารสิ นทรัพย์มา วันนี้ NPL เริ่ มเพิ่มขึ้น ก็เป็ นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่ มเข้าไป เหมือนกับทาง
สมาคมได้กล่าวเมื่ อสักครู่ ในระหว่างบริ หารงานมา ผมได้เจรจาตั้งหลายโครงการแล้ว
แต่วนั นี้ เดินไม่ได้ ACD มีขอ้ จากัด ก็คือยังไม่ได้อยูใ่ นประเภทธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ วันนี้
ถ้าโครงการนี้ประสบความสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะยืน่ เรื่ องเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
ขอย้ายประเภทธุ รกิ จ ผมเตรี ยมแผนไว้แล้ว เมื่อเริ่ มรั บรู ้ รายได้จากมหาสารคาม เริ่ มรั บรู ้
รายได้จากโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี ในไตรมาสที่ 1/2559 บริ ษทั สามารถรับรู้ รายได้ได้อย่าง
แน่นอน รับรู้มากหรื อน้อย ตัวเลขน่าจะไปอยูใ่ นมือของ IFA แล้วว่า มกราคมจะมีเท่าไหร่
กุมภาพันธ์มีเท่าไหร่ มีนาคมมีเท่าไหร่ แล้วเราจะใช้สิทธิ์ ดา้ นภาษีในเดือนจนถึงเมษายนได้
มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้น สิ่ งเหล่านี้ ได้วางแผนไว้แล้ว บริ ษทั ใช้ต่อแน่ ไม่ได้เลิกแล้ว
บริ ษทั นี้ก็มี credit line กับธนาคาร ยิง่ ดีเราก็ง่ายขึ้น การทางานก็ง่ายขึ้น เพราะอย่างน้อยการ
จะไปควบรวมกิจการ (Take over) เนื่องจากบริ ษทั นี้ก็มีประสบการณ์มาแล้ว
- ส่ วนเรื่ องของโครงสร้าง อย่างที่เมื่อสักครู่ ผมได้เรี ยน เราได้ปรึ กษาหารื อกับหลาย ๆ บริ ษทั
ผมยกตัวอย่างวันนี้ เช่น CM49 เริ่ มดูเอกสารมาหมดแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถเข้าไปทาอะไรได้
เนื่องจากการซื้ อขายยังไม่แล้วเสร็ จ หลังจากวันนี้แล้วเสร็ จก็คงเข้าไปดาเนินการตรวจสภาพ
อาคาร แล้วก็เช็คความถูกต้อง ทั้งเอกสารแล้วก็สิ่งอื่น ๆ ตัวอาคารด้วย
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 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิม่ เติม ดังนี้
- ที่จอดรถ ผมเองก็เคยทาโครงการมา แต่ของบริ ษทั โอริ น ผมจาไม่ได้วา่ วางสัดส่ วนที่ จอด
รถเท่าไหร่ 50% หรื อเปล่า ไม่ถึง 40 เข้าใจว่ามันตามเกณฑ์ของ EIA อย่างไร EIA เขาผ่าน
แล้ว มันก็เป็ นไปตามมาตรฐาน ส่ วนเทคนิ คในภาคปฏิบตั ิจริ ง ถนนเขากว้าง ผมมัน่ ใจว่าพี่
ได้เข้าไปดูหรื อยัง ถนนทางแลมป์ ที่ขบั ขึ้นไปนี้ รอบอาคารนี้เขากว้างรู ้สึกจะ 8 หรื อ 10 ผม
ไม่แน่ใจ แต่พวกนี้ เขาจะวางกันเอาไว้ คือไปสร้างล็อกใหม่หลังจากโอนเสร็ จเรี ยบร้อย เขา
จะวางไว้ริมรั้ว มันก็จะเพิ่มสัดส่ วนการจอดรถเพิ่มขึ้น แต่อนั นั้นเป็ นวิธีที่นอกเกณฑ์ ซึ่ งผม
ดูโครงการเขาแล้วนี้ เขาทาถนนรอบอาคารนี้กว้างมาก
 นายธารา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
- ขอคาถามเพิ่มอีกคาถามหนึ่ ง ก็คือว่าตอนนี้ เราจะมียี่ห้อ ออริ จินส์ แล้ว ตอนนี้ บริ ษทั ACD
จะมียี่ห้ออะไรที่เป็ นสัญลักษณ์ของบริ ษทั ไหม อย่างเช่น LPN ก็มีลุมพินีเพลส ลุมพินีโน่ น
ลุมพินีน้ ี อะไรพวกนี้ ตอนนี้ เราจะไม่มี คือถ้าบริ ษทั ฯ เข้าไปซื้ อบริ ษทั อื่นเรื่ อย ๆ กลายเป็ น
ว่าเราก็จะมียหี่ ้อกระจัดกระจาย บริ ษทั ฯ จะต้องมียี่ห้ออะไรที่ชดั เจน เพื่อให้บ่งบอกว่าอันนี้
ยีห่ อ้ ของลูกค้าระดับกลาง ตรงนี้ลูกค้าระดับสู ง อะไรประเภทนี้มีไหมครับ
ประธานฯ

ขออนุญาต กรุ ณารอสักครู่ ในวาระที่ 3.4 ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เราไม่ตอ้ งกลัว ขอให้ผถู้ ือ
หุ น้ อีกท่านสอบถามได้เลยครับ เพื่อจะได้จะได้ลงมติวาระนี้ให้เรี ยบร้อยก่อนครับ

 นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
เรี ยนท่านประธาน ขอบคุณมาก ผมนายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ขอสอบถามแค่ 2 ข้อ
1. ฟังคุณสนัน่ แล้วดีใจ ได้ของดี แต่ผมก็แปลกใจ ทาไมเจ้าของจึงยอมขาย เพราะว่าอะไร ๆ เขาก็
รับหมด แถมเดือนนี้ ขายของได้แล้ว เขารับเงินแล้ว สาเหตุหลัก ๆ ที่เขาขายเรานี้ เพราะอะไร
เราได้ของดีผมก็ดีใจ เพราะว่าทุกอย่างเขารับหมดเลย แล้วความเสี่ ยงเราต่า มันมีอะไรไหมช่วย
เล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
2. โครงการนี้ ถา้ เกิ ดขายจริ ง ๆ เราจะได้กาไรกลับมาสักประมาณเท่าไหร่ คุ ม้ หรื อไม่ คุ ม้ ค่ากับ
การลงทุนหรื อไม่ ในขณะที่ตอนนี้ ภาวะอสังหาริ มทรัพย์น้ ี ขาลงแน่นอน มันมีความเสี่ ยงที่เรา
จะต้องรับอยู่ แต่ถา้ มาดูแล้วมันคุม้ ค่ามันก็ไม่มีปัญหา แต่ถา้ ไม่คุม้ ค่าบางทีมนั ก็ไม่น่าเสี่ ยง
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 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
1. สาเหตุที่เจ้าของโครงการขายให้บริ ษทั ฯ เปรี ยบเสมือนการที่เราเข้าไปการควบรวมกิ จการ
(Take over) เขาก็ตอ้ งได้บางอย่างกลับมา มันก็เหมือนคล้าย ๆ กับ เสนอกาไรอาจจะมากกว่า
แต่วา่ ทางโอริ น ก็เหมือนกับชนะไปแล้วครึ่ งทาง อีกครึ่ งทางบริ ษทั ฯ ก็นามาบริ หาร บริ ษทั ฯ
พยายามลดความเสี่ ยงให้มากที่สุด
2. หลังจากเจรจาแล้ว มีความคิดว่า การดาเนินธุ รกิจจะสามารถดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี ผมพยายามจะ
เป็ นผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ เลือกพัฒนาโครงการที่ดูแล้ว ไปแล้วอย่างน้อยสักครึ่ งทาง
หรื อมากกว่าครึ่ งทาง มีรายได้ มีการขาย มีการจอง ถ้าเราสานต่อ เราประหยัด หนทางนี้หายไป
ครึ่ งทาง หนทางของโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี เราหายไป 90% แล้วก็เราใช้เวลาในการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะ (Due diligence) เยอะมาก ผมจาได้ว่าเปิ ดเมล์ ทีไร APM ส่ งเมล์ มาขออีก
แล้ว ส่ งขอเพิ่มเอกสาร ขอหลายอย่างมาก จนกระทัง่ เราก็เข้มอยูแ่ ล้ว การตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะ (Due diligence) เราลงละเอียดลึกมาในเรื่ องของความเสี่ ยงในเรื่ องของลูกค้า เพราะเรา
ห่ วงลูกค้าจัดตั้ง นัน่ คือเหตุผลที่เราใช้เวลา และมีการเลื่อน EGM จากเดือนพฤศจิกายน 2558
เมื่ อ ตรวจสอบเอกสารต่ า ง ๆ แล้ว มี ปั ญ หาต้อ งการควบรวมกิ จ การ (Take Over) บริ ษ ัท
มีนโยบายให้เร่ งดาเนินการ เนื่องจากว่าเราต้องรู ้วา่ เงื่อนไขในงบการเงินของโอริ นมีอะไรบ้าง
เพราะจะต้องนางบการเงิ นของทางโอริ น และ ACD มารวมกัน วันนี้ ตอ้ งพยายามคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ รายได้ที่ เป็ นก าไร เก็ บ ไว้ใ นโอริ น เราจะเริ่ ม โอนเข้า บริ ษ ทั ACD เพื่ อล้าง
ขาดทุนสะสม และเพื่อสามารถจะการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) ให้กบั ลูกค้า
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้
สัปดาห์ที่แล้วยังคุยกันเรื่ องของการเปิ ดบัญชี โอน 25% เข้า เพื่อไม่ให้เจ้าของเดิมของโอริ นจับ
ต้องเงิน เพื่อพิจารณาถึงความได้เปรี ยบของผูถ้ ือหุ ้นของ ACD เรารายได้เราไม่มี ที่เหลือเหลือ
แค่การบริ หารจัดการ อย่างไรโอนให้เร็ วที่สุด ทาอย่างไรบริ หารการจัดการบริ การหลังการขาย
(after-sales service) ได้วางแผนงานและทีมงานไว้แล้ว จะเป็ นอย่างไร การบริ หารอาคารจะทา
อย่างไรต่อ ได้วางแผนไว้แล้ว ขอผูถ้ ือหุ น้ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงนะครับ
ประธานฯ

มีผถู ้ ื อหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นเกี่ ยวกับวาระนี้ อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นต้องการ
สอบถาม หรื อให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

 นายสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนชี้แจง ดังนี้
- ผมขออีกข้อหนึ่ ง เมื่อสักครู่ ได้พูดถึงรายได้ เราได้แจ้งสารสนเทศข้อมูลไปแล้ว รวมแล้ว
น่าจะอยูท่ ี่ประมาณ ทราบตัวเลขแล้ว 42,000,000 บาท ถ้าผมจาไม่ผิด ของเก่าจะ 46,000,000 บาท
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แล้วพอปรับตัวเลขใหม่ก็เหลื อ 42,000,000 บาท ตัวเลขอยู่ในหน้าที่ 7 ของสารสนเทศ ที่
เป็ นตารางตัวเลข
ประธานฯ

ขอบคุณครับ ขออนุญาตลงมติได้เลยครับ

ผู้ดาเนินรายการ

ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวม
เป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท โดยในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่ได้นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย รบกวนผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ท่านลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงยกมือได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบ
ลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงเพิ่มเติมหรื อไม่ มีท่านผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ น
ด้วยหรื องดออกเสี ยงเพิ่มเติม ที่ยงั ไม่ได้ให้ใบลงคะแนนไหม สาหรับวาระที่ 2
สาหรับมติที่ประชุ มในวาระที่ 2 ที่ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โอริ น
พร็ อพเพอร์ ต้ ีจากัด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น
จานวน 160,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงมีมติดงั นี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“โอริ น”) คิด
เป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000
บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย

218,677,955

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

96.5176

 ไม่เห็นด้วย

6,759,978

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

2.9836

 งดออกเสี ยง

1,130,100

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.4988

หมายเหตุ

ในวาระนีม้ ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 8 ราย คิดเป็ นจานวน 4,574,600 หุ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น 121 ราย คิดเป็ น 226,568,033 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัทใหม่ ชื่ อย่ อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท

ระเบียบวาระนี้เป็ นการพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ใหม่ ชื่ อย่อหลักทรัพย์รวมทั้งตรา
ประทับ ของบริ ษ ัท รายละเอี ย ดปรากฏตามข้อ มู ล ส่ ง ไปให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พร้ อ มหนัง สื อ ที่ เ ชิ ญ ประชุ มไปแล้ ว ตาม
รายละเอียด ดังนี้
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ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประธานฯ

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
GREEN

ไม่ ท ราบว่า ผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นอยากซัก ถามถึ งสาเหตุ ข องการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อไม่ เ ห็ น ด้วยหรื อ ไม่
ขออนุ ญาตเรี ยนให้ทราบ แนวคิดที่บริ ษทั พิจารณามาโดยตลอดนั้น บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาร่ วมกันแล้วจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั
มาเป็ น กรี น รี ซอร์ สเซส หมายถึ งว่า บริ ษทั มองเห็ นความสาคัญของธรรมชาติ และธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาธรรมชาติ นี้จึงเป็ นแนวความคิดเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

 นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่ เติม ดังนี้
- เรี ยนท่านประธานกรรมการ ผมฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร คือจริ ง ๆ จะ Green จะ Yellow ไม่
น่ ามีปัญหา แต่ผมติดใจนิ ดเดี ยว รี ซอร์ สเซส มาทาอะไร เพราะว่าเราจะไป พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ใช่ไหม แล้วอีกอย่างหนึ่ งพอนึ กถึง รี ซอร์ สเซส ปุ๊ บนี้ มนั จะไปทางหนึ่ ง ก็เลยอยากรู ้วา่ ที่มา
ที่ไปคานี้ มาเพื่ออะไร แล้วก็มีวตั ถุ ประสงค์อะไร แล้วก็ถา้ เป็ นไปได้ ไหน ๆ จะเปลี่ ยนชื่ อ
แล้ว ช่วยเล่านิดหนึ่งว่าหลังจากเปลี่ยนนี้ เรามี protection ไปอย่างไร เราเดินทางไหน แล้วก็
เมื่อไหร่ จะได้รับปั นผล
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
ผมขออนุญาตตอบแทนท่านประธาน คาว่า GREEN
1. คือธรรมชาติ ไม่ว่าจะพัฒนาโครงการที่ใดก็แล้วแต่ ผมก็ยงั พยายามที่จะมองให้เป็ นสี เขียวให้
มากที่สุด โอริ นเป็ นตัวอย่างหนึ่ง เพราะว่าเขาใส่ ใจในเรื่ องของการลงสวน พื้นที่เขียวมาก
2. คาว่า รี ซอร์ สเซส มันเป็ นเรื่ องของใน 1 ตัวอาคารนี้ สังเกตไหมใช้วสั ดุ อะไรบ้าง ทั้งหมดมา
จากธรรมชาติ ท้ ัง หมด ปู น ก็ ม าจากภู เ ขา พื้ น ไม้ก็ ม าจากต้น ไม้ เพราะฉะนั้น การรวมเอา
ทรัพยากรธรรมชาติหลาย ๆ อย่าง ก็สามารถเอามาพัฒนาให้มนั เป็ นสิ่ งที่สวยงาม ให้เป็ นสิ่ งที่
เรี ยกว่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ นัน่ คือสิ่ งที่เราถกเถียงกันว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
รวมถึ งแม้กระทัง่ renewable energy พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนก็เกี่ ยวข้องกับสี
เขียว เพราะเราทาลายป่ าน้อยลง ทาลายธรรมชาติลดลง โดยการที่ไม่ไปเอาสิ่ งที่ เช่น หินเอามาผลิต
ไฟฟ้ า มันก็เป็ นการเอาพลังงานธรรมชาติ มาช่ วยชาติ มาช่ วยโลก ให้ลดภาวะมลภาวะลง ก็คือ
เกี่ยวกับเรื่ องของสี เขียว เกี่ยวกับเรื่ องของ RESOURCES เรื่ องของธรรมชาติ ของวัตถุดิบทั้งหลาย
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แหล่งวัตถุดิบทั้งหลาย เรื่ องของพลังงานก็มีมากมาย ในอนาคตเราอาจจะพัฒนาเรื่ องของเอาน้ ามา
ทาพลังงาน เอาเรื่ องของความร้อนในใต้ดินมาทางาน
มันก็เกี่ ยวกับเรื่ องของ RESOURCES หมด มันก็คือสิ่ งที่เราวิเคราะห์กนั ว่าเอาอย่างไรดี
จึงเป็ นที่มาของคาว่า GREEN RESOURCESก็อยากจะเปิ ดเป็ นภาพรวม แล้วเราเองสามารถเดินได้
ในหลาย ๆ ทาง โดยที่ ถ้าเราจะไปทาพลังงาน เราบอกว่า GREEN Property มันก็จะไปพลังงาน
ซึ่ งอาจจะดู ไม่เหมาะสม เวลาเราไปคุ ยกับต่างชาติ หรื อกองทุ น อาจจะมีขอ้ สงสั ยได้ ถ้าเราทา
GREEN energy แล้วคุณไปทา United ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เราตั้งชื่อกลางผมว่ามันอาจจะทาได้
หลายอย่าง
ในอนาคตแผนงานครั้ ง ต่ อไป ACD เราจะเดิ นหนทางแรกที่ เราต้องเดิ นวันนี้ ก่ อน ใน
ระยะเวลาสั้นๆ คื อ 1-3 ปี บริ ษทั คงมุ่งธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์อย่างระมัดระวัง ขอบคุ ณสมาคม
เพราะว่าเราก็พยายามเลื อกเหลื อเกินที่จะหา พร็ อพเพอร์ ต้ ีหาโครงการที่ดี เหมาะสม แล้วก็เราไม่
เสี ยเปรี ยบ แล้ ว ท าอย่ า งไรให้ ซ้ื อความเสี่ ยงน้ อ ยที่ สุ ด ทั้ ง หมดอยู่ ที่ ก ารบริ หารจั ด การ
อสังหาริ มทรัพย์สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการบริ หารจัดการงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเพิม่ มากขึ้นกว่าที่คาด
ฉะนั้นผมจึงหนีตน้ ทุนค่าก่อสร้างนี้ ทุกเงื่อนไขของสัญญาที่เราวางกับโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี ผมสร้าง
เงื่อนไขเพื่อไม่ให้จบั ต้องรายได้เรา สร้างเงื่อนไขให้รายได้บริ ษทั ไม่ลดลง
การนาพา ACD ไปในอนาคต หรื อ GREEN RESOURCES ไปในอนาคตนี้ ผมยังมุ่งเรื่ อง
ของอสังหาริ มทรั พย์เป็ นหลักก่ อน เพราะผมเคยเรี ยนชี้ แจงต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ปี 2558
ที่ ผ่านมา เมื่อปี ที่แล้ว AEC เราเปิ ดการเข้าออกด่ านตรวจคนเข้าเมื องของบุคลากร ของคน ของ
นักท่องเที่ยว ในแถบเอเชียกาลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การเพิ่มขึ้นเหล่านั้นสิ่ งที่ตามมา
1. ที่อยูอ่ าศัยต้องเพิ่มขึ้น
2. 1, 2 อย่าเพิ่งไปบอกว่า 1, 2 พลังงานกาลังจะตามมา พลังงานไม่พอใช้ ลาว
เขมร ไม่พอใช้แน่ นอน พลังงานกาลังจะตามมา ถึ งแม้น้ ามันลงก็ไม่ใช่ สาระสาคัญ เพราะน้ ามัน
หมดวันนี้ก็ไม่สามารถเอาน้ ามันมาผลิตไฟฟ้ าได้
เพราะฉะนั้น อีกหลาย ๆ อย่าง แนวทางที่ ACD และผมได้เคยกล่าวไว้เมื่อการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ที่ผา่ นมา เรายังคงเดินแนวทางนั้นอยู่ โครงการอื่น ๆ ที่จะต่อยอดไปนี้คงได้นาเสนอ
วันนี้มีหลายโครงการ แต่ยงั ไม่ถึงวาระที่จะกล่าวถึง แต่เราคงไปในทิศทางที่ผมเคยกล่าวถึงในอดีต
ยังยึดมัน่ เดิม แล้วก็ผมมัน่ ใจว่าเราผ่านได้ ล้างขาดทุนสะสมล้างแน่ การตรวจสอบสถานะสภาพผล
การดาเนิ นงานที่เป็ นอยูใ่ นปั จุบนั (Due diligence) จ่ายแน่นอน ผูถ้ ือหุ ้นสบายใจได้ ผมก็จะพยายาม
ให้เร็ วที่สุด เพราะวันนี้ ภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกมันกระทบเรา จีนหุ น้ ลงมาทั้งหมด 47% น้ ามันลงมา
จากปี ที่แล้วจนถึงวันนี้ จาก 100 กว่าเหรี ยญบาร์ เรล มาเหลือ 30 เหรี ยญ ก็ลงมาเกือบ 70 กว่า
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เปอร์ เซ็นต์ ก็เป็ นสิ่ งที่เราระมัดระวัง พึงระลึกถึงตลอดเวลาว่า ทาธุ รกิจต้องพิจารณาบริ หารความ
เสี่ ยง พลังงานก็ยงั ดาเนินการอยู่ เมื่อปลายปี ที่แล้วเราก็มีการสมัครพลังงานโซล่าร์ ไป ภายใต้ชื่อ
บริ ษทั ACD energy มีสมัครไปทั้งหมด 15 เมกะวัตต์ อยูภ่ ายใต้หน่วยงานราชการ ซึ่งมีการเลื่อน
กาหนดจับฉลากออกไป ซึ่ งคงต้องติดตามข่าวดีอีกครั้งหลังจากนี้


นายธารา ชลปรานี : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
- กราบเรี ยนท่านประธาน ผมธารา ชลปรานี ผูถ้ ื อหุ ้น เผอิญท่านผูถ้ ื อหุ ้นท่านก่อนสอบถาม
ไปแล้ว ขออนุ ญ าตถามค าถามที่ ผ มต้อ งการถามต่ อ ไป คื อ ถ้า บริ ษ ัท มี เ ป้ าหมาย คื อ
อสังหาริ มทรัพย์และพลังงานทดแทน พลังงานอะไรก็แล้วแต่ ทีน้ ี บงั เอิญว่าทั้ง 2 อย่างมัน
แยกกัน ทีน้ ีในแง่ของตัวโครงสร้างสิ นทรัพย์กบั โครงสร้างรายได้น้ ี ท่านมีเป้ าหมายหรื อไม่
ว่าสุ ดท้ายแล้ว เราต้องการว่าส่ วนที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่เป็ นพร็ อพเพอร์ ต้ ีกบั สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัว
พลังงานทดแทนนี้ ประมาณสักกี่ เปอร์ เซ็ นต์ต่อกี่ เปอร์ เซ็ นต์ ต่อส่ วนสัดส่ วนอย่างไร อีก
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ ว่า รายได้จ ากพร็ อ พเพอร์ ต้ ี กับ รายได้จ ากตัว พลัง งานทดแทนนี้ คิ ด เป็ น
สัดส่ วนอย่างไรบ้าง คื อเราต้องการรู ้ ว่า ท่า นเดิ นไป สมมติ 5 ปี 10 ปี ข้างหน้านี้ จะไปที่
เป้ าหมายเท่าไหร่ อย่างไร พอบอกได้หรื อไม่

 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
-

ผมขออนุ ญาตอ้างถึ งกลับไปปี ที่ แล้วเลย เพราะว่าการลงทุ น Right Offering นี้ เราเสนอ
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิ นเพิ่มทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ 70%
และธุ รกิจพลังงาน 30% ซึ่ งบริ ษทั ได้ช้ ี แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ เหตุผลที่จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด เนื่องจากแนวทางรายได้ที่แน่นอนต้องมาจากกลุ่มธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ประมาณ 70% ธุ รกิจพลังงาน 30% แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น ผมคิดว่าขึ้นอยูก่ บั สภาวะ
ตลาดด้วย อะไรที่ เห็ นควรก็ ต้อ งมาปรั บ แผนงานอี ก ครั้ ง เมื่ อบริ ษ ทั ฯ มี ก ารเติ บ โตขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่ น 15 – 30% บริ ษทั สามารถที่จะลงทุนได้ แต่ถา้ มันใหญ่กว่านั้นเราก็อาจจะ
ต้อ งมี บ ริ ษ ัท ย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เอาบริ ษ ัท ย่ อ ยไปเข้า ท า IPO ใหม่ เป็ นต้น ก็ ข้ ึ น อยู่ ก ับ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ในส่ วนของเรื่ องพลังงานมีการเข้ามาเกี่ ยวข้องอย่างแน่ นอน แต่วนั นี้
พลังงานก็ยงั ถูกชะลอจากรัฐบาล ซึ่ งผมคิดว่าคงยังมีเวลาอีกพอสมควร แต่ก็ใช้เกณฑ์เดิ ม
70% สาหรับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ 30% สาหรับธุ รกิจพลังงาน

 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล : ชมรมผู้ถือหุ้นไทย ให้ ความเห็น ดังนี้
- คาถามแรก ในเมื่อเรามีชื่อเต็มแล้วนี้ ชื่อย่อของตลาดหลักทรัพย์เราจะใช้ตวั อะไร
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- คาถามที่ 2 บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ครอบคลุม ในสาระสาคัญที่
จะเริ่ มลงไปในอนาคตหรื อไม่
- เรื่ อ งสุ ด ท้ า ย ขออนุ ญ าตนอกเรื่ อ ง เกี่ ย วกับ การเข้า ร่ ว มธุ ร กิ จ กับ หน่ ว ยงานข้า ราชการ
(ธุ ร กิ จ พลั ง งาน) ผมเริ่ มเป็ นห่ ว ง เพราะข่ า วมั น ชั ด เจนมากว่ า หน่ ว ยงาน อบต.
สถานที่ราชการห้ามทาพลังงานไฟฟ้ าโซลาร์ ฟาร์ ม ผมอยากจะให้มองพลังงานที่ขา้ งนอก
กาลังคึกโครม แล้วก็หลาย ๆ บริ ษทั หุ น้ ลงอย่างแรงเลย พลังงานทางเลือกที่ใช้วตั ถุดิบอะไร
ต่าง ๆ คือทุกคนแข่งขันกันเข้ามา แล้วราคาวัตถุดิบเพิ่มจนทาไม่ไหว หลายบริ ษทั ขึ้นไปถึง
20 บาท ลงมาตอนนี้ ก็เหลื อประมาณ 1 – 2 บาท เพราะการสร้ างโรงไฟฟ้ าแต่ละโรง มันมี
ปั ญหาเรื่ องวัตถุดิบที่เรามาแย่งกัน ผมเชื่อความสามารถของท่านกรรมการผูจ้ ดั การว่ามีฝีมือ
ผมว่าท่านเดินทางถูกแล้วเรื่ องอสังหาริ มทรัพย์ แล้วในเมื่อท่านไม่มีทีมงานในการก่อสร้าง
ถ้าช่วงนี้ ท่านมีทีมงานการก่อสร้าง วัตถุดิบถูกมาก ถูกจริ ง ๆ บังเอิญผมเป็ นที่ปรึ กษาหลาย
บริ ษทั ตึ กนี้ ค่าแรงที่ ว่าเรากลัว ๆ กัน 300 บาทนี้ ไม่ตอ้ งห่ วงใย เพราะวัตถุ ดิบตอนนี้ ถูก
ขนาดว่าหั่นลงไปเหลื อครึ่ งหนึ่ งเลย ก่อสร้ างตึกแต่ละหลัง แต่ประเด็นที่ท่านไปควบรวม
กิจการ (Take over) อย่างนี้ ท่านมีเงินสดท่านถื อไว้ก่อน แล้วของดีจะวิ่งมา แล้วผมเชื่ อใน
ความสามารถของท่าน เพราะอดี ตบริ ษทั เดิ ม ชื่ อเดิ มนี้ มันก็มีฝีมืออยู่แล้วในเรื่ องลิสซิ่ ง มี
หลาย ๆ ส่ วนที่เรามีความสามารถตรงนั้นเก็บเอาไว้ของเรา
เรื่ องสุ ดท้ายเลยผมฝาก ในเมื่อเปลี่ยนชื่ อแล้ว ฝากเรื่ องสาคัญที่ผถู้ ือหุ ้นและชมรมผูถ้ ือหุ ้น
ไทยปรารถนามาก ๆ ขอฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบของ ACD เดิม หรื อว่าเป็ น
ชื่อใหม่ คือ GREEN ทางผูถ้ ือหุน้ ไทยต้องการเรื่ องจริ ยธรรม เราคาดหวังเรื่ องจริ ยธรรมมาก
ในตลาดทุน เพราะเรื่ องธรรมาภิบาลหลายครั้งที่พูดถึงต้องร้องไห้ มาขออนุ ญาตร้องไห้กบั
ผม พู ด หน้า เวที แ ล้ว ร้ อ งไห้ เ ลย หลัก การในธรรมาภิ บ าลท าได้ห มด แต่ ไ ม่ ส มควรท า
มันถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาล แต่เป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยรายเดิม
ที่เขาถื อหุ ้นอยู่ ในกรณี ขายหุ ้น PP มีราคาต่ า ถามว่ามีธรรมาภิบาลหรื อไม่ ผมแจกเพื่อให้
ธุ ร กิ จ ผมโต ผู ้ถื อ หุ ้ น ก็ ไ ด้ ห มด แต่ เ รี ยนว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยถู ก กดราคา มี บ ริ ษัท หนึ่ ง
ขออนุญาตนอกเรื่ องนิดเดียว ผูถ้ ือหุ ้นเดินมาแล้วร้องไห้ “พี่ธงชัยหนูลงทุนตัวเนี้ ยล้านหนึ่ ง
เป็ นเงินเกษียณของหนูปีครึ่ ง ตอนนี้ หนูเหลือ 9,000 พี่ ไม่ได้ทาอะไรมันเลย ปั นผลก็ไม่ได้”
ผมฝากท่านประธานและประธานการบริ หาร คณะกรรมการทุกคนด้วย เรื่ องจริ ยธรรมผม
ฝากไว้ก ับ GREEN ผมอยากเห็ น แล้วอยากให้ ม นั โตไปกับ AEC ที่ เ ปิ ดแล้ว ของเรา ผม
เชื่ อมัน่ อสังหาริ มทรัพย์ดี ๆ ยังมีในตลาด ขอฝากไว้ แล้วขอบคุณจากใจจริ งจากชมรมผูถ้ ือ
หุน้ ไทย
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 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
- ขอบคุ ณและขออนุ ญาตชี้ แจง ข้อที่ 1 ที่ เมื่ อสักครู่ ที่ทางสมาคมได้ขอข้อมูลคื อชื่ อย่อคื อ
อะไร อยูใ่ นเอกสาร ชื่อย่อชื่อ GREEN ในวาระต่อไปจะมีสัญลักษณ์ของบริ ษทั ส่ วนคาถาม
อื่น ๆ ก็น่าจะเป็ นแค่คาเสนอแนะ ผมขออนุ ญาตพูดคร่ าว ๆ พลังงานเราพยายามจับไบโอ
แมส น้อยมาก มีตวั เดียวที่พยายามมองอยู่ 2 เรื่ อง ก็คือไบโอแก๊สและขยะ เพราะไม่ค่อยมี
ใครเล่น แต่เป็ นตัวที่มีผลตอบแทนดี ซึ่งผลตอบแทนของไบโอแก๊สนี้อยูท่ ี่ประมาณสัก 20 –
25% ถ้าเป็ นขยะก็อาจจะได้ถึง 25 – 30% แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น ต้องศึกษาเรื่ องของเทคโนโลยีดี
ๆ เก่งสุ ดในโลกนี้ก็ญี่ปุ่น รองลงมาเกาหลี ขายเครื่ องจักรเก่งมากก็คือ เยอรมัน เพราะฉะนั้น
ประเทศไทยยังไม่ค่อยประสบความสาเร็ จเท่าไหร่ ในเรื่ องของงานขยะผลิตไฟฟ้ า แต่วา่ ผม
เชื่ อว่าไม่มีทางเลื อก เพราะขยะมันล้นมาก ๆ มีอีกหลายเรื่ องที่เกี่ ยวกับเรื่ องของพลังงาน
เรื่ องของน้ า การบริ หารจัดการเรื่ องน้ า พวกนี้เป็ นภัยพิบตั ิส่วนหนึ่งแล้วที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย น้ าในบางจังหวัดไม่มี หรื อมีคุณภาพแย่ ACD ก็มองอยูห่ ลายช่องทางแล้ว ไม่ใช่เพียง
เฉพาะเรื่ องอสังหาริ มทรัพย์ ก็พยายามที่จะเติมเต็ม ผมเน้นอย่างนี้
- ผมขอย้อนกลับไปเรื่ องของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2558 บริ ษทั ฯ พยายามเดินธุ รกิจ
ที่มีกระแสเงิ นสด เช่ น “เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์” (serviced apartments) ผมไม่พยายามจับ
โครงการ อย่างโครงการโอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จะเป็ นโครงการแรก โดยเฉพาะการเน้นเพื่อ
แปลง ACD เข้าสู่ ประเภทธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ก่อน เพื่อจะได้ทางานง่ ายขึ้ น ต่อมาคง
ลงทุ น โครงการที่ ส ร้ า งรายได้ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ลงทุ น ในเซอร์ วิส อพาร์ ท เม้น ท์ ” (serviced
apartments) ลงทุนในโรงแรม ลงทุนในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกเดือนประจา เราก็จะ
ได้มีกระแสเงิ นสดที่ได้รับ (Cash Flow Stream) แทนที่จะพัฒนาขาย ๆ เราต้องไปลงทุน
ที่ดินเปล่าเยอะมาก มันก็จะเป็ นเบอร์ เดิลกับการเพิ่มทุน เบอร์ เดิลกับผูถ้ ือหุ ้น กว่าจะได้เงิน
ปั นผลต้องเอาโครงการจบ แล้วก็ตอ้ งมีโครงการต่อเนื่องเยอะ ๆ แต่ถา้ เราซื้ อหลาย ๆ อย่างที่
เป็ นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Property) คาว่า ทรัพย์สินที่
ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Property) ก็มีมากมาย มองง่าย ๆ วันนี้ พูดถึง
คาว่า income property ก็เช่ น service apartment, service apartment ซึ่ งความจริ งแล้ว ราคา
ไม่ แพง ห้องพัก ต่ อคื น/ต่ อวัน/ ต่ อเดื อน 3,500 – 4,500 yield ไม่ เร็ ว 8%, 9%, 10% บาง
สถานที่ไม่แพงมากผลตอบแทนตลาดระดับ C ใช้ได้ เมื่อสักครู่ อาจจะตอบโจทย์ของท่านผู ้
ถือหุ น้ อีกท่าน คือ บริ ษทั ฯ จะมุ่งไปที่ตลาดไหนบ้างที่ได้กล่าวถึงแล้ว
- แต่ ว ัน นี้ เรา ACD / GREEN ต้ อ งผ่ า นจุ ด เริ่ มแรกวัน นี้ แล้ ว ก็ ข อบคุ ณ สมาคมที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะหลายประการ ทุ กอย่างเราจะรั บ แล้วก็ เอาไปศึ กษา แล้วก็พยายามปกป้ อง
ผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หุ ้ น ให้ ม ากที่ สุ ด ธรรมาภิ บ าล ผมจะเป็ นเรื่ อ งต่ อ ไปในปี 2559
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บริ ษทั ฯ จะต้องเริ่ มมีธรรมาภิบาลแบบอย่างจริ งจัง เรื่ องของการคอรัปชัน่ อย่างจริ งจังใน
GREENRE SOURCES ขอบพระคุณครับ


ผู้ดาเนินรายการ
- หากไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม ขออนุ ญ าตให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั โดยมติในวาระ
นี้ ก็ได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด
ต้องการลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หากไม่มีขออนุญาตนับคะแนนเสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ ม ตั ิ เปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษ ทั ใหม่ ชื่ อย่อหลัก ทรั พ ย์ รวมทั้ง ตราประทับ ของ
บริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย

226,568,033

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

 งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

รวมจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 226,568,033 หุ น้ หรื อร้อยละ 100 ของจานวนหุ น้ ที่มาร่ วม
ประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อที่ 1 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ชื่อของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ผมขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหลายทราบด้วย
เพื่ อให้ส อดคล้อ งในการเปลี่ ย นแปลงชื่ อ นี้ โดยมี รายละเอี ย ดตามวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท
เห็นสมควรที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ ที่ 1
“ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED”
ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีขอ้ คาถามเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ต่อไปครับ
 ผู้ดาเนินรายการ
- เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อของบริ ษทั โดยมติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบ
ฉันทะ ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งลงคะแนน มี ท่ า นผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นใดต้องการจะ
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ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงไหม ถ้าไม่มีผทู ้ ี่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ต่อไปครับ
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ 1 เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย
226,568,033 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

 งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

รวมจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงชื่ อของบริษัท

ผมขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อของบริ ษทั และตรา
ประทับของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 ผ่านมาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 1 และข้อที่ 2 ชื่อบริ ษทั และข้อ 38 ตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)”
“ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
“ ข้อ 38. ตราประทับของบริ ษทั

 ผู้ดาเนินรายการ
- สาหรับวาระที่ 5 ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงชื่ อของบริ ษทั โดยมติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน มีท่านผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วยหรื องด
ออกเสี ยงหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุ ม

พิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงชื่ อของ
บริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย
226,568,033 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

 งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

รวมจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นที่มาร่ วม
ประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ

ต่อไปเป็ นวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ ไม่มีท่านผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่ องใดในวาระ
นี้หรื อไม่

 นายวิสิทธิ์ เพิม่ พูนพานิช : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
กระผมนายวิสิทธิ์ เพิ่มพูลพานิ ช ผมเห็ นในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นของไตรมาสที่ 3 มีรายการเกี่ ยวกับ
ยานพาหนะ ซึ่ งผมเข้าใจว่าเป็ นเงินดาวน์ประมาณ 5,000,000 บาท เพราะฉะนั้นผมมีขอ้ ซักถาม ดังนี้
1. อยากทราบว่าจานวนยอดเต็มของมูลค่าสิ นทรัพย์ยานพาหนะทั้งหมดเป็ นยอดเท่าไหร่ จากการ
ที่ผมได้สอบถามมา สิ นทรั พย์ในนั้นนี้ มีรถเบนซ์รุ่นล่ าสุ ด S Class ซื้ อให้กบั กรรมการของ
บริ ษ ัท ถ้า รวมเงิ น ต้น แล้ว รวมดอกเบี้ ย แล้ว มู ล ค่ า ของรถเบนซ์ S Class คัน นี้ ประมาณ
10,000,000 บาท ผมต้องขอเกริ่ นเกี่ยวกับเงินทุนของบริ ษทั หน่อย ก่อนที่เราจะเพิ่มทุนเข้ามา
บริ ษทั ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะดาเนิ นกิจการต่อในอนาคตได้ ดังนั้น จึงได้มีการเพิ่มทุนเข้ามา
วัตถุ ประสงค์ของผูล้ งทุ นในการเพิ่มทุ นกับการลงทุ นให้กบั บริ ษทั นี้ เพื่อนาเงิ นมาพลิ กฟื้ น
สถานะที่ ยากลาบากของบริ ษทั แล้วเพื่อนาเงิ นทุ นอันนี้ ไปก่อให้เกิ ดประโยชน์ในด้านการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคต ผมไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิ่มทุนเข้ามาซื้ อรถเบนซ์ S Class
ให้ก ับ ผูบ้ ริ หารใช้ การกระท าอันนี้ ผ มถื อว่า เอาเปรี ย บผูถ้ ื อหุ ้น แล้วในสถานการณ์ สภาพ
เศรษฐกิ จทั้งของบริ ษทั และของส่ วนรวม ผมไม่เห็ นความจาเป็ นใด ๆ ทั้งสิ้ นที่เราจะต้องใช้
จ่ายเงินจานวนมหาสารขนาดนี้ ให้กบั ฝ่ ายบริ หารในการซื้ อรถคันนี้
2. เงินกูย้ ืมระยะยาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 13 เป็ นการกูย้ ืมระยะยาวจานวน
เงิน 50,000,000 บาท กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง โดยใช้เงิ นสดของบริ ษทั จานวน 50,000,000
บาท ในการค้ าประกันรายการกูค้ รั้งนี้ ซึ่ งในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นบอกว่า เราจะต้อง
ผ่อนจ่ายเป็ นจานวน 120 งวด ผมต้องเรี ยนชี้แจงนิดหนึ่ง สภาพการทาธุ รกิจทัว่ ๆ ไป ถ้าบริ ษทั
เอาเงินสดไปค้ าประกันให้บุคคลอื่น หรื อค้ าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย สามารถมีเหตุผลในการ
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กระทาได้ แต่การที่บริ ษทั เอาเงินสดมาค้ าประกันหนี้ ของตัวเอง ของบริ ษทั เอง แล้วต้องมานัง่
เสี ย ดอกเบี้ ย แล้ว ต้อ งมานั่ง ผ่อ นเขาเป็ นจ านวนระยะ 120 เดื อ น 120 งวด ผมไม่ เ คยพบ
เหตุการณ์อย่างนี้ มาก่อน ซึ่ งมันทาให้บริ ษทั ต้องมานัง่ คือสภาพคล่องของบริ ษทั จะถูกจากัด
ลง แล้วทาไมในเมื่อเป็ นเงินสดของบริ ษทั ทาไมเราต้องมาเสี ยดอกเบี้ยส่ วนต่างให้กบั ธนาคาร
ขอเรี ยนสอบถามเพียงเท่านี้
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
- เรื่ องที่ บ อกว่า ในงบมี เงิ นดาวน์ 5,000,000 กว่า บาท อันนั้นเป็ นระบบเช่ า ซื้ อ (Leasing)
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ซ้ื อแต่เป็ นระบบเช่ าซื้ อ (Leasing) บริ ษทั ได้จดั รถให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ น
ภาพลักษณ์ให้กบั ผูบ้ ริ หารและองค์การ
-

การนาเงิ น สดของบริ ษ ทั ฯ ไปฝากค้ า ประกัน เนื่ องจากว่า ในช่ วงเวลาดัง กล่ า ว สิ่ ง ที่ เรา
วางแผนก็คือเรื่ องของพลังงานที่เรายื่นเข้าไปขอสมัครเข้าไปกับเรื่ องของโซล่าร์ ฟาร์ มใน
หน่ วยงานราชการและสหกรณ์ การเกษตร มันมีเอกสารประกอบในเรื่ องของการขอยื่น
เอกสารผูส้ นับสนุ นทางการเงินจากธนาคาร เรามีฝากเงินกับธนาคารหลายธนาคาร ดังนั้น
เพื่อให้ได้หนังสื อรับรองการสนับสนุนทางการเงิน เราต้องใช้เงินค้ าประกัน 25,000,000 –
30,000,000 บาท เราสมัครไป 15 เมกะวัตต์ ธนาคารหลายแห่ งที่เราเสนอเข้าไปเพื่อขอให้
ออกหนังสื อรับรอง เรี ยกว่า หนังสื อรับรองการสนับสนุนทางการเงิน (Letter Of Comfort)
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการยื่นเอกสาร โดยจะมีในส่ วนของธนาคารและ ในส่ วนของเจ้าของ
ในเรื่ องของแผงโซล่าร์ อันนั้นก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่บริ ษทั ฯ เรี ยนหารื อกับธนาคารแล้ว ธนาคาร
เสนอเงื่อนไข โดยบริ ษทั ต้องดาเนิ นการเพื่อสร้าง วงเงินสิ นเชื่ อ (Credit Line) กับธนาคาร
เพื่อการทาธุ รกรรมต่อไปในอนาคตจะง่ายขึ้น ACD เองไม่เคยมีภาระหนี้ มากมาย ที่ผมเข้า
มาเริ่ มบริ หารที่นี่ไม่มีภาระหนี้ใด ๆ ทั้งสิ้ น น้อยมาก เราต้องเริ่ มสร้าง วงเงินสิ นเชื่อ (Credit
Line) กับธนาคารหลายแห่ ง เช่ น ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ วันนี้ เราเปิ ดบัญชี
กับธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารธน
ชาต เพื่อสร้างพันธมิตรในการทาธุ รกิจ ในอนาคตถ้าเราใช้เงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในส่ วน
ของทุนอย่างเดียว มันอาจจะทางานได้นอ้ ยลง การขยายกิจการในบริ ษทั มันอาจจะยากขึ้น ก็
เป็ นแนวทางที่เราเดินเพื่อสร้างพันธมิตรกับทางธนาคารไว้ก่อน
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 นายวิสิทธิ์ เพิม่ พูนพานิช : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
-

การสร้างภาพลักษณ์และการสร้าง credit ต่าง ๆ กับสถาบันการเงิ น ตัวที่ช้ ี ขาดกลับมีผล
มากที่สุด ก็คือ
1. ผลประกอบการของบริ ษทั
2. ประวัติและผลงานความน่าเชื่อถือจากกรรมการแต่ละคน

-

ในกรณี เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ที่ว่าทางคุ ณต้องใช้รถหรู ขนาดนี้ แล้วนอกจากรถเบนซ์ ผม
เท่าที่สอบถามก็ไม่มีรายละเอียดให้วา่ มีรถอื่นอีกกี่ คนั แล้วเป็ นยี่ห้ออะไรบ้าง ผมไม่เห็ น
ด้วย ภาพลักษณ์ของบริ ษทั จาเป็ นต้องมีรถเบนซ์ ภาพลักษณ์ ของผูบ้ ริ หารและบริ ษทั เกิด
จากผลการดาเนิ นงานในปั จจุบนั แล้วเกิดจากผลงานในอดีตของแต่ละท่าน การที่ทาอย่าง
นี้ ซื้ อรถเบนซ์ แล้วงบมหาศาลขนาดนี้ เป็ นการทาลายภาพลักษณ์ เป็ นการทาให้บริ ษทั ขาด
ความน่าเชื่อถือ เพราะไม่สมเหตุสมผล แล้วผมถือว่าเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ น้

-

เรื่ องการนาเงิ น 50,000,000 บาท มาค้ าประกันตัวเอง คือ หมายถึ งมาค้ า ACD เอง ทาไม
บริ ษทั ไม่ออกเป็ นตัว๋ อาวัล หรื อหนังสื อค้ าประกันทั้งก้อนไปเลย บริ ษทั จะได้ไม่ตอ้ งมามี
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับดอกเบี้ ย ผมก็ยงั ยืนยันคาเดิ มว่าผมไม่ เคยพบ บริ ษทั เอาเงิ นสดไปค้ า
ประกันหนี้ระยะยาวให้กบั ตัวบริ ษทั เอง

 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
- มีประเด็นหนึ่ง ACD ขาดทุนสะสมต่อเนื่องเกินกว่า 3 ปี นัน่ เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ธนาคาร
ไม่ ส ามารถจะธุ รกรรมกับ บริ ษ ทั เพราะธนาคารเกื อบทุ ก ธนาคารปฏิ เสธเรื่ องการออก
หนังสื อรับรองการสนับสนุ นทางการเงิน (Letter Of Comfort) เป็ นเรื่ องแรก ฉะนั้น ต้อง
เข้าใจอย่างหนึ่ ง ถึงแม้วา่ ACD จะเป็ น บริ ษทั จดทะเบียน (Listed Company) แต่ก็มีขาดทุน
สะสมต่อเนื่ องมากกว่า 3 ปี ตามเกณฑ์ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารต่าง ๆ ไม่สามารถ
จะไปปล่อยสิ นเชื่ อใด ๆ ได้ เพราะฉะนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องค่อย ๆ เริ่ มสร้าง นัน่ คือเหตุผลที่
ผมพยายามดึงแนวทางที่จะล้างขาดทุนสะสมในปี หน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีแนวทาง
ที่จะรับรู ้รายได้ก่อน
 นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
- เรี ยนท่านประธาน ผมนายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ขอถามอีกสักข้อหนึ่ งว่า ฟั งคุณสนัน่ แล้ว
รู้ สึกดี ใจว่าบริ ษทั อาจจะเติ บโตไปได้ในทางที่ ดี และยังมี โครงการต่าง ๆ ในอนาคตอีก
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มากมาย แต่ผมว่ายังมีปัญหาอยูห่ นึ่ งเรื่ องที่สาคัญ คือ เรื่ องของกระแสเงินสดภายในบริ ษทั
มีนอ้ ย ก็เลยอยากทราบว่าบริ ษทั ฯ จะต้องเพิ่มทุนอีกไหมครับ
 นายสนั่น ศิริพนิชสุ ธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้
- ขออนุ ญาตตอบค าถามแทนท่ า นประธาน คื อ ปั จจุ บ นั เรายังมี หุ้นส าหรั บนัก ลงทุ นที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private vestment ) : PP อีกประมาณ 170,000,000 หุ ้น ที่ราคา 4.50
บาท ทั้งนี้ท้ งั นั้น ต้องเรี ยนให้ทราบสภาวะตลาดมันเป็ นช่วงขาลง บริ ษทั ฯ ก็อยูใ่ นระหว่างที่
ผมได้เ จรจากับ นัก ลงทุ น หลายราย แล้ว ก็ มี อี ก หลายโครงการ ที่ ก าลัง อยู่ใ นแผนงาน
ขออนุญาตแจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบอีกครั้ง
 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล : สมาคมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามและให้ ความเห็น ดังนี้
- กระผมนายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ในนามของชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยหรื อสมาคมผูถ้ ือหุ ้นไทย คงต้อง
ขอชี้ แจงประเด็นเรื่ องรายงานการประชุ ม ผมขอแนะนาให้เข้าใจก่ อนว่าผมเป็ นหนึ่ งใน
สมาคมผูถ้ ือหุ ้นไทย ซึ่ งสมาคมผูถ้ ือหุ ้นไทยเกิดจากผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยรวมตัวกัน แล้วก่อตั้ง
เป็ นสมาคม ผมอยูใ่ นกลุ่มของที่ปรึ กษาทั้งชมรมผูถ้ ื อหุ ้นไทยและสมาคมผูถ้ ื อหุ ้นไทยด้วย
สิ่ งที่ชมรมหรื อสมาคมต้องการเรี ยกร้องคือเรื่ องจริ ยธรรม ถามว่าท่านทาได้ไหม ทาได้ครับ
สิ่ ง ที่ เ อาเงิ น บริ ษ ัท ฯ ไปซื้ อ รถประจ าต าแหน่ ง ซึ่ งหลายบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ๆ มี
หลักทรั พย์มาก ๆ ส่ วนใหญ่ก็จะกระทากันในลักษณะนี้ แต่ในวันนี้ ที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นได้
ซักถามเหตุผลว่าผูบ้ ริ หารมีความจาเป็ นในการซื้ อรถประจาตาแหน่ งไหม แต่บริ ษทั ฯ ได้
กระทาไปแล้วจะคื นมันก็สูญเปล่ า ก็ขอฝากท่านพิจารณาส่ วนของเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นในการ
ประชุมในครั้งนี้ และผมชอบใจเรื่ องหนึ่งในรายงานการประชุ มของบริ ษทั ท่านที่มีการลง
รายละเอียดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทางบ้านได้อ่านได้เข้าใจ สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สามารถตอบโจทย์ได้
ดี ผมขอพูดถึ งภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ACD ว่าเป็ นหุ ้นปั่ นไหม ซึ่ งผมมองว่าภาพมันลบ
ไม่ได้ แต่ผมเรี ยนว่าไม่วา่ จะเปลี่ยนชื่อเป็ นอะไรก็ตาม สิ่ งที่ผมสัมผัสได้คือการบริ หารงานที่
มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ท่านกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นคนมีวิสัยทัศน์หลายเรื่ องที่ผมได้สัมผัส
แบบเผิน ๆ ท่านมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างจะดี แต่ก็ยงั ฝากไว้ทา้ ยสุ ด สาหรับผูถ้ ือหุ ้นทุกคนผม
ต้อ งขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้น ส าหรั บ ค าถามต่ า ง ๆ เรื่ อ งเหล่ า นี้ เป็ นการตอบโจทย์ค วามรู้ สึ ก
ภายนอกที่ท่านไม่ได้ยิน แล้วภาพการเกิ ดขึ้นในตลาดทุนผมอยากเห็ นอย่างนี้ การร่ วมมือ
ระหว่างผูถ้ ือหุ ้นกับผูบ้ ริ หาร CSR มีความสาคัญมาก แล้วถ้าเป็ นไปได้อาจจะจัดสักอาทิตย์
หนึ่ งเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ นี้ เข้าไปเยี่ยมชมคอนโดมิ เนี ยมที่ เรากาลังจะโปรโมท
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(Promote) เพื่ออย่างน้อยสุ ดผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่มีความสนใจจะเข้าเป็ นเจ้าของได้ทาการจับ
จองกันในส่ วนนั้นได้
- เรื่ องสุ ดท้ายเลย ผมคาดหวังว่าปี ใหม่ ปี 2559 ที่กาลังเดินทางเข้ามา อาจจะมีมรสุ มมาก แต่
ภายใต้มรสุ มหรื อคลื่ นนั้นยังมีประโยชน์ จับทิศทางให้ถูก แล้วปี หนึ่ งเราจะโตอย่างมัน่ คง
ผมฝากไว้ทา้ ยสุ ดว่าจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล ควบคู่กนั ไป แล้วขอบคุณด้วยใจจริ ง
ประธานฯ

ขอบพระคุณมาก ผมจะรับไว้พิจารณาเรื่ องปั ญหาทั้งหลาย แล้วจะทาให้ดีที่สุด เนื่องจากประชุม
ก็ หมดครบทุ ก วาระแล้ว ผมในฐานะของตัว แทนคณะกรรมการบริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ปอเรท
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุ มทุกท่านใน
วัน นี้ และ ขอเรี ย นยื น ยัน ว่ า คณะกรรมการผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คน รวมตัว ผมด้ว ย
จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของบริ ษทั แล้วก็เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

ปิ ดการประชุ ม

12.45 น.
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ื อหุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี ม อบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอ านาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนัง สื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดิ นทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะในกรณี ของสาเนา
เอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องและหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ย น และยื่น เอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่ เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการ
ประชุ มวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร
หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสื อขอให้คณะกรรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วยในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่ อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัด
ประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่ นายทะเบี ยนกาหนด หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ ป ระธาน
กาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ื อหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่ งหนังสื อนัด
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ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ มในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ป กติ ใ ห้ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ น้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
( 2 ) ในกรณี ดงั ต่อนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
( 1 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงถึ งผลการดาเนิ นการของ
บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
( 2 ) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
( 3 ) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
( 4 ) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
( 5 ) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
( 6 ) กิจการอื่นๆ
หน้า 2 จาก 4

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยน
หรื อการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง กรรมการโดยใช้เ สี ย งข้า งมากตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุ ม สามัญประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั

หน้า 3 จาก 4

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก

หน้า 4 จาก 4

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้ง
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

ตาแหน่ ง

กรรมการ

อายุ

38 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี
- ปวช. วิทยาอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

1 เดือน

ประสบการณ์ ทางาน
ปี 2559

กรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปัจจุบนั

นักธุ รกิจ

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

34,038,960 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 5.82 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด)

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 1 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่อ-นามสกุล

นายสิ น เอกวิศาล

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

72 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

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

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

1 เดือน

ประสบการณ์ ทางาน
ปี 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปัจจุบนั

ประธาน บริ ษทั ฐานมัน่ คงกรุ๊ ป จากัด

ปี 2556 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา บริ ษทั โรงแรมป่ าตองพารากอน จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ชโย จากัด

เม.ย. 2553 – 2554

คณะอนุกรรมาธิ การ ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

ก.ย. 2552 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา บริ ษทั วัฒนโสภณ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ทรัพย์เซฟอพาร์ ตเม้นท์ จากัด

ม.ค. 2549 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั ไทยเรดิเอเตอร์ จากัด
ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จากัด

เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552

ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
หน้า 2 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551

ประธานคณะกรรมการจัดการ/กรรมการ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด

มิ.ย. 2544 – พ.ค. 2548

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บรรษัท บริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิน

มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544

กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2539 – มิ.ย. 2543

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สายสิ นเชื่อสานักงานใหญ่และสาขา)
ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ม.ค. – ธ.ค. 2538

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สายสิ นเชื่อสานักงานใหญ่)
ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน)

ปี 2539 – 2544

ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไชน่า (สยาม) อินชัวรัน จากัด

ปี 2539 – 2543

กรรมการ บริ ษทั บางกอก โพลีเอสเตอร์ จากัด

ปี 2537 – 2539

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุน ธนมาศ จากัด

ปี 2533 – 2536

กรรมการ บริ ษทั ท้อปอีซี่ จากัด

ปี 2523 – 2536

กรรมการ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จากัด (มหาชน)

ปี 2536
ปี 2533 – 2536

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัตรเครดิต ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายกิจการสาขา และผูจ้ ดั การภาค 1
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการสาขา และผูจ้ ดั การสานักสี ลม
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการสาขา และผูจ้ ดั การสานักถนนเสื อป่ า
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ผช.ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ (สิ นเชื่ อ)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าส่ วนส่ งเสริ มธุ รกิจ (วิเคราะห์และพิจารณาบริ การใหม่) ฝ่ าย
พัฒนาธุ รกิจ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าส่ วนพัฒนาธุ รกิจ (สิ นเชื่อ) ฝ่ ายการธนาคาร (ภายในประเทศ)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ปี 2530 – 2533
ปี 2524 – 2530
ปี 2520 – 2523
ปี 2519 – 2520
ปี 2517 – 2519

หน้า 3 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ส่ วนการพนักงาน ฝ่ ายธุ รการ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เศรษฐกร กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี

ปี 2515
ปี 2509 – 2512
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 4 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประวัติโดยสั งเขป
ชื่อ-นามสกุล

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

อายุ

50 ปี

สั ญชาติ

สิ งคโปร์

ทีอ่ ยู่

72 จาลัน มูเลีย สิ งคโปร์

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโทในสาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

1 ปี

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่

ประธานบริ หารและกรรมการ บริ ษทั อเมดีโอ รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฟูลตัน แคปิ ตอล

ประสบการณ์การทางาน
2558 – ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2539 – 2544
2539 – 2549
2538 – 2539
2538 – 2538
2536 – 2537
2536 – 2536
2532 – 2536

กรรมการ, บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฟูลตัน แคปิ ตอล
ประธานบริ หารและกรรมการ บริ ษทั อเมดีโอ รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการ / รองประธานคนแรก ธนาคารยูเนี่ยน สวิสเซอร์ แลนด์, Painewebbers
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
ผูจ้ ดั การ , ธนาคาร Dresdner
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ , ธนาคารราโบ
เหรัญญิก ธนาคารยูเนี่ยน, สวิสเซอร์แลนด์
นักลงทุนทางการเงิน, ดีสทริ คอล (แคลิฟอเนีย)
ผูช้ ่วยนักลงทุนทางการเงิน , ธนาคารดีบีเอส สิ งคโปร์

หน้า 5 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
คณะกรรมการบริ ษทั 2/24 ครั้ง

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558
การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทฯ หรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี

หน้า 6 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

เขียนที่......................................................
Written At
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total amounting of
shares and the voting right equals to votes as follows:
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
หุ้นสามัญ...........................................หุ้น
Ordinary share
shares
equal to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่
99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

หน้า 1 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

หน้า 2 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ............................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(3)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่
99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

หน้า 3 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับรอบบัญชีปี 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all nominated directors
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated directors
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
Name of the nominated directors
1. Ms. Koravan Chaiwandee
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

2. นายสิน เอกวิศาล
2. Mr. Syn Ekwisahn
งดออกเสี ยง
Abstain
3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ ง
3. Mr.Glen Lao Lian Seng
งดออกเสี ยง
Abstain
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วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016;
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทและการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
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.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : ..……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่...............................................................................
Written at
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.......................................................... สัญชาติ.............................อยูบ่ า้ นเลขที่..........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
Sub-District
District
Province
Zip Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited
โดยถือ หุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ...................................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
Ordinary share
shares,
entitled to voting right
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

หน้า 11 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่ อยสาหรับรอบบัญชีปี 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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Vote for an individual nominated directors
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
Name of the nominated directors
1. Ms. Koravan Chaiwandee
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
2. นายสิน เอกวิศาล
Name of the nominated directors
2. Mr. Syn Ekwisahn
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ ง
Name of the nominated directors
3. Mr.Glen Lao Lian Seng
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016;
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทและการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follow
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น

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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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หมายเหตุ

Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุ ญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดี ยน(Custodian) Letter of certification to certify
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
(3) ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

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) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
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.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ………Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote
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วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ……Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

หน้า 17 จาก 17
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การสรรหากรรมการและข้ อมูลของกรรมการทีเ่ สนอชื่ อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสานักงาน กลต. และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะ
ถูกจัดทาโดยที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อของผูท้ ี่จะเป็ นกรรมการและทาการคัดเลื อกตามข้อบังคับ
บริ ษทั มีวธิ ี การดังนี้
 ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
 ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงกรรมการเป็ นรายบุคคล
 บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้ง
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนที่ พึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้นให้
ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

หน้า 1 จาก 4
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

นางภวัญญา กฤตชาติ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

67 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

อยูบ่ า้ นเลขที่ 399/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอน
เมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210

การศึกษา

บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

หลักสู ตร Director Accreditation Program 49/2548
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ตาแหน่ งอื่นในกิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ ทางาน
ปัจจุบนั
2557– ปัจจุบนั
2556– ปัจจุบนั
2552 - 2556
2551 - 2555
2550 - 2551
2544 - 2549
2541 - 2543
2537 - 2540
2517 - 2528
2514

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สานักงานใหญ่

หน้า 2 จาก 4
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ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม ไม่มี
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 3 จาก 4
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

62 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ตาแหน่ งอื่นในกิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

-

ประสบการณ์ ทางาน
ปัจจุบนั
2555 – 2557
2554 – 2556
2552 – 2554
2550 – 2552
2548 – 2550
2542 – 2548
2552 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรี น รี ซอร์สเซส
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การแผนและพัฒนาองค์กร
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่ อสาร
นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ด้านบริ การจัดการระบบจาหน่าย)
นักบริ หาร 11 ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการยานพาหนะและเครื่ องกล
นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการระบบสื่ อสารและคอมพิวเตอร์
นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการกองระบบสื่ อสารฝ่ ายบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้ านครหลวง
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม ไม่มี
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 4 จาก 4

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112

ณ ห้ องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456
E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th

