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18 ธันวาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

1. สาเนารายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
3. ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
4. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม
5. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษ ัท เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ
“ACD”) ได้มีม ติอนุ มตั ิ ให้เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2558 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
30 เมษายน 2558
บริ ษทั ได้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 และได้จดั ทา
รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2558 และส่ ง ส าเนารายการงานประชุ ม ดัง กล่ า วให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
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ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ว่า รายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ประจาปี 2558 ดังกล่าวได้มีการบันทึ กอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
รับรองรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
การลงมติ : ในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสี ยง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าซื้ อหุ้ นสามัญของบริ ษัท โอริ น พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด (“โอริ น”) คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้นจานวน 160,000,000 บาท
บริ ษทั มีแผนลงทุนเพื่อเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ โอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท
จากนายสรวุฒิ มานะสมจิตรและผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั (“ผู้จะขาย”) ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริ ษทั
การเข้าทารายการซื้ อหุ ้นสามัญของโอริ นดังกล่าว ถือเป็ นการรับโอนกิ จการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั ตามนัยของมาตรา 107 (2) (ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มี
แก้ไขเพิ่มเติ ม) และถื อเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไป”) โดยมี ขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 56.55 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 มีนาคม 2558 บริ ษทั จึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
(2) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
และส่ งความเห็นดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(3) ดาเนิ นการจัดประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อขออนุ มตั ิเข้าทารายการดังกล่าว และต้องได้รับการ
อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม
และมีสิทธิ ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยกับการเข้าทารายการข้างต้น
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หมายเหตุ: บริ ษทั ได้ทาการเจรจาต่อรองราคาซื้ อขายกับผูจ้ ะขายตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจะ
ซื้ อ จะขายหุ ้ น โดยผูจ้ ะขายตกลงที่ จะปรั บ ราคาซื้ อขายเดิ ม ที่ ต กลงไว้เป็ นจานวน 35,000,000 บาท
จากเดิมจานวน 195,000,000 บาท เป็ น 160,000,000 บาท ในการปรับลดราคาซื้ อขายนี้ ส่งผลให้ขนาด
รายการสู งสุ ดของรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 69.91 เป็ น ร้อยละ 56.55 ของสิ นทรัพย์
รวมของบริ ษทั ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
อนึ่ ง รายละเอียดของการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และความเห็ นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ตามลาดับ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จารณาอนุ ม ัติ ใ ห้
คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเข้าเจรจา ทาความตกลง ลงนาม รวมทั้ง
ดาเนิ นการใดๆ ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่ องกับ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของโอริ น และ/หรื อ สัญ ญาอื่นใดที่
จาเป็ นต่อการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของโอริ น ตลอดจนกาหนด หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกาหนด เงื่อนไข
เงื่อนเวลา รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทารายการดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ โอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของโอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน
160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี
ส่ วนได้เสี ย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัทใหม่ ชื่ อย่ อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริ ษทั ใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
GREEN
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้นาเสนอต่อที่ ป ระชุ มวิส ามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงชื่อของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3คณะกรรมการบริ ษทั
จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 1 ของบริ ษทั เป็ นดังนี้
“ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED”
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงชื่ อของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรให้น าเสนอต่อที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นพิ จารณาอนุ มตั ิ ก ารแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริ ษทั ) และข้อ 38 (ตราประทับของบริ ษทั ) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่ อของบริ ษทั และตราประทับของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 จึงเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริ ษทั ) และข้อ 38 (ตราประทับของ
บริ ษทั ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“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)
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“ ข้อ 38. ตราประทับของบริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรให้ นาเสนอต่ อที่ประชุ มวิส ามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริ ษทั ) และข้อ 38 (ตราประทับของ
บริ ษทั ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษ ัท ได้ก าหนดให้ วนั ที่ 3 ธัน วาคม 2558 เป็ นวัน ก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้าร่ วมประชุ ม
วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อหุ ้ น ค รั้ งที่ 1/2559 (Record Date) แล ะให้ รวบ รวบ รายชื่ อ ตาม ม าตรา 225 ขอ ง
พระราชบัญ ญัติ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551) โดยวิธี ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มก่อนเวลาประชุ ม ระหว่าง
เวลา 9.00 -10.00 น. และบริ ษ ทั จะดาเนิ น การประชุ ม ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับ การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
บริ ษ ัท จึ งขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผูถ้ ื อหุ ้ น โปรดเข้าร่ วมประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่ าวข้างต้น
โดยขอให้เตรี ยมหลักฐานที่ตอ้ งใช้เพื่อการประชุ มดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม เอกสารแนบ 4 และเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้นในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถที่จะเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและลงมติแทนตน ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เข้าร่ วมประชุ มและลง
มติ แทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 และยื่นต่อประธานที่ ประชุ ม
ก่อนเข้าร่ วมประชุ ม
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ ฝ่ ายนักลงทุ นสัมพันธ์ สานักเลขานุ การบริ ษทั โทรศัพท์
02-504-5235-41 ต่อ 511-513 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

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

หน้า 6 จาก 6

เอกสารแนบ 1

สาเนารายงานประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เริ่มการประชุ ม เวลา 10.00 น.
นางสาวอชิ รญา ระเบียบนาวินณุ รักษ์ พิ ธีกร กล่ าวต้อนรั บผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ าน ที่ เข้าร่ วมประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2558 โดยรายงานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน
- ทุนชำระแล้ ว
- แบ่งออกหุ น้ สำมัญจำนวน
- มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ

1,275,000,000
398,460,250
398,460,250
1

บำท
บำท
หุน้
บำท

- โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย ยุท ธศำสตร์ และ
กลยุทธ์ ในกำรกำหนดทิศทำงของกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั โดยมี คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นเครื่ องมือ กลไก เพื่อให้กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และทิศทำงดังกล่ำว
- ในกำรประชุ มในวันนี้ มี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง 16 รำย นับรวมจำนวนหุ ้นได้ 13,502,828 หุ ้น และ
รั บ มอบฉั น ทะเข้ำ ร่ วมประชุ ม รวม 90 รำย นับ รวมจ ำนวนหุ ้ น ได้ 123,679,011 หุ ้ น รวมทั้ง สิ้ น มี ผูเ้ ข้ำ ร่ ว มประชุ ม
106 รำย นับ รวมจำนวนหุ ้นได้ 137,181,839 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.4280 ของหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษ ทั
เป็ นอันครบองค์ประชุ ม โดยองค์ประชุ มตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั
กำหนดไว้ว่ำต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุ มไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ
1 ใน 3 ของหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่ งมีจำนวนเท่ำกับ (132,820,083 หุน้ )
- และเพื่อให้กำรประชุมเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่ วนของกำรออกเสี ยงลงคะแนนและระเบียบกำรปฏิบตั ิ
ในที่ประชุม จึงขอเรี ยนชี้ แจงวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่
ประชุม เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ครบถ้วน ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมี คะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ ถือ ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งในแต่ละวำระ และไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสี ยงและ
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คะแนนในแต่วำระได้ เว้นแต่ในกรณี ของผูถ้ ื อหุ ้นต่ำงประเทศซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดี ยนในประเทศไทยให้
ถื อหุ ้นและดู แลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยกลงคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสี ยงที่จะทำกำรลงคะแนนเท่ำกับจำนวนหุ น้ ที่ตนถือ โดยใช้ ใบ
ลงคะแนนที่ ไ ด้รั บ ณ ตอนลงทะเบี ย น กรณี ห ำกกำรลงคะแนนแตกต่ ำงไปจำกที่ ก ล่ ำ วข้ำ งต้น
จะถือกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
2. ในกำรนับคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเฉพำะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง เท่ำนั้น ยกเว้นกำรเลื อกตั้งกรรมกำรในระเบี ยบวำระที่ 6 โดยจะนำคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย
และงดออกเสี ยงดังกล่ำว หักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้ำร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลื อจะถื อว่ำ
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนั้นๆ โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ได้ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้ำหน้ำที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบันทึกและสรุ ปผลให้ทรำบต่อไป
และในกำรนับคะแนนในครั้งนี้ มี คุ ณเศรษฐกิจ ภู่นวล เป็ นพยำนในกำรนับคะแนน และเพื่อควำม
โปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับคะแนนอย่ำงถูกต้อง บริ ษทั ขอเรี ยนเชิ ญตัวแทนท่ำนผูถ้ ือหุ ้น 1
ท่ำนเป็ นพยำนในกำรนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ กำรลงคะแนนเสี ยงในกำรประชุ ม เป็ นกำรลงคะแนน
แบบเปิ ดเผย ไม่ใช่กำรลงคะแนนแบบลับ แต่มีกำรเก็บบัตรรวมคะแนนของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มทั้งหมด
เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส
3. เพื่อให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับ
ระเบี ย บวำระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวำระพิ จำรณำอนุ ม ตั ิ ก ำรเลื อกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออกจำก
ตำแหน่ งตำมวำระ และแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่อีกจำนวนสองตำแหน่ ง ในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้ำร่ วมประชุ ม ทั้งใน
กรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ ้นกำเครื่ องหมำยถูกลงในช่อง
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อมลงนำมในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จำกนั้น
จะมีเจ้ำหน้ำที่ เดิ นไปเก็บ บัตรลงคะแนนจำกท่ ำน เพื่ อนำมำคำนวณคะแนนเสี ยงว่ำมี ผถู ้ ื อ
หุ ้น เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงเป็ นจำนวนเท่ำไหร่ สำหรับท่ ำนผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบ
ฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดงั กล่ำวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำวแล้ว
4. ก่ อ นลงมติ ใ นแต่ ล ะวำระ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู ้เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ซั ก ถำมในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับ ระเบี ยบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผถู้ ื อหุ ้นที่ตอ้ งกำรซักถำมกรุ ณำแจ้งชื่ อและ
นำมสกุลให้ที่ ประชุ มทรำบก่ อนซักถำมหรื อแสดงควำมคิ ดเห็ นด้วยทุ กครั้งเพื่ อประโยชน์ในกำร
จัดทำบันทึกกำรประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีคำถำมหรื อควำมเห็นนอกเหนือจำกวำระที่กำลังพิจำรณำ
อยู่ บริ ษทั ขอควำมกรุ ณำไปสอบถำมหรื อให้ควำมเห็นในวำระอื่น ๆ ในช่วงท้ำยของกำรประชุม
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ก่อนที่ จะเริ่ มประชุ ม พิธีกร ได้แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย
และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ที่เข้ำร่ วมประชุมในวันนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
2. นำยประทีป อนันตโชติ
3. นำยสนัน่ ศิริพนิชสุ ธำ
4. นำยเกลน ลำว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lau Lian Seng)
5. นำงภวัญญำ กฤตชำติ
6. นำยวิรัต จันทร์ศิริวฒั นำ
7. นำยชินภัทร วิสุทธิ แพทย์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ผู้บริหำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นำงธนิดำ อินทจักร์

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ ำประชุ ม

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นำยธี รศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6624

ทีป่ รึกษำกฎหมำยที่เข้ ำประชุ ม

บริษัท วีระวงค์ , ชิ นวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

1. นำยวิทยำ แก้วกังสดำล
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินทีเ่ ข้ ำประชุ ม
1. นำยดำโต๊ะ ไต้ ชองอี
2. นำยอภิเลิศ หวังสุ ธรรม
3. นำยปัญญำ พิชญ์ดำรง

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองผูอ้ ำนวยกำร

พิธีกร กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนาที่ประชุมเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานฯ เสนอให้ที่ ประชุ มพิ จารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุ มแล้วตามสิ่ งที่แนบ
มาด้วย
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ส าหรั บ สรุ ป ผลการลงคะแนนวาระที่ 1 พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย คิดเป็ น
จานวน 2,415,300 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 114 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้น 139,597,139 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 2

139,347,139

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8209

 ไม่เห็นด้วย

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1791

 งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ระเบียบวำระนี้ จะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นเห็ น
ภำพรวมและทิ ศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษ ทั ในรอบปี บัญชี ที่ผ่ำนโดยสรุ ปจึ งทำกำรนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ ยวกับผล กำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี คุณสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธำ กรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.

ผลกำรดำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) สำหรับปี 2557 มีดงั นี้
1.1

1.2
1.3
1.4

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ขำดทุนก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี 2557
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

51,080,432.92 บำท
82,696,695.41 บำท
(82,346,676.07)
30,879.83
0.00
( 82,377,555.90)
303,719,176.39
12,981,666.01
290,737,510.38

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ในปี 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,275,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท คิดเป็ นจำนวน 1,275,000,000 บำท
โดยมีทุนที่ชำระแล้วเป็ น 398,460,250 หุน้ มูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท คิดเป็ นจำนวน 398,460,250 บำท
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ในส่ วนภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษั ทในรอบปี บั ญ ชี ที่ผ่ำนมำ คุ ณ ประทีป อนั นตโชติ
อธิบำยโดยสรุ ป ดังนี้
1. โครงกำรตักสิ ลำ จ.มหำสำรคำม ท ำเป็ นลัก ษณะของคอนโดมิ เนี ย ม ซึ่ งเดิ ม บริ ษ ัท ได้ซ้ื อ ไว้แ ล้ว ก็
ปรับปรุ งเพื่อขำยจำนวน 4 อำคำร ทั้งหมด 300 ห้อง อำคำรละ 75 ห้อง ขณะนี้ อำคำรแรกคืออำคำร K กรรมสิ ทธิ์
ห้องชุ ดออกมำแล้วเรำพร้ อมจะขำย ในขณะนี้ กำลังจะว่ำจ้ำงบริ ษทั มืออำชี พ เข้ำมำดำเนิ นกำรขำย เพื่ อเร่ งให้
บริ ษทั สำมำรถรับรู้รำยได้ ซึ่ งคำดว่ำไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 จะสำมำรถรับรู้รำยได้ ส่ วนอีก 3 อำคำร ก็อยู่
ระหว่ำงกำรปรับปรุ งอยูเ่ พื่อให้แล้วเสร็ จ คำดว่ำน่ำจะจบทั้ง 4 อำคำรภำยในปี นี้
2. ควำมคืบหน้ ำคดี MMC กรณียดึ หุ้น 24 ล้ำนหุ้น ขณะนี้ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำ ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ทำงจำเลยส่ งมอบใบหุ ้นมำเพื่อดำเนิ นกำรส่ งให้กบั สำนักงำนบังคับคดี คำดว่ำภำยในระยะเวลำอีกประมำณ 6
เดื อน เพรำะว่ำบริ ษทั เมดดำลิ สท์ มำร์ เก็ตติ้ง คอร์ ปอเรชั่น (Medalist Marketing Corporation) ตั้งถิ่ นฐำนอยู่ที่
สหรัฐอเมริ กำ
3. ควำมคื บ หน้ ำคอนเสิ ร์ต เกำหลี ของ บริ ษั ท บู ส ท์ พ ลัส จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทลู ก ของบริ ษ ัท เอเชี ย
คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งติดภำระมำตั้งแต่ก่อนบริ ษทั จะเข้ำลงทุนจัดคอนเสิ ร์ตเกำหลี
แต่เนื่ องจำกสภำพกำรณ์ ภำวะบ้ำนเมืองตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ยังไม่น่ำที่จะก่อให้เกิดกำรจัดงำนคอนเสิ ร์ตได้
คำดว่ำคงจะชะลอและก็อำจจะขอเงินคืนจำกบริ ษทั ที่เป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อกำรจัดคอนเสิ ร์ต
4. ควำมคืบหน้ ำเงินลงทุน 45 ล้ ำนบำท บริ ษัท ออร่ ำ ดรี ม จำกัด ส่ วนหนึ่ งของกำรลงทุน ของบริ ษทั
เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) เดิมมีกำรลงทุนจำนวน 45 ล้ำนบำทกับบริ ษทั บริษัท ออร่ ำ
ดรี ม จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ดำเนิ นกำรก่อสร้ ำงโรงแรมที่จงั หวัดนครปฐม โปรเจ็คของบริ ษทั ออร่ ำ ดรี ม จำกัด
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ณ ตอนนี้ เปิ ดดำเนิ นกำรแล้ว ชื่ อโรงแรม ไมด้ำ ทวำรำวดี ที่จงั หวัดนครปฐม อยู่เส้ นเพชร
เกษมด้ำนนอกที่จะไปรำชบุรี เปิ ดดำเนินกำรเมื่อเดือนธันวำคมที่ผำ่ นมำเพื่อจัดงำนขึ้นปี ใหม่ ซึ่ งคำดว่ำกิจกำรคง
จะรุ่ งเรื องไปได้ดว้ ยดี ในส่ วนที่เงินลงทุนตรงนี้ 45 ล้ำนบำท คิดเป็ นประมำณร้อยละ 9 ของโครงกำร
ประธำน

:

ไม่ทรำบว่ำผูถ้ ือหุ น้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรื อไม่ครับ

นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ :

ครับสวัสดีครับท่ำนประธำน ผม นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ มอบฉันทะจำกสมำคมส่ งเสริ ม
กำรลงทุ นไทย ต่ อ เนื่ อ งนิ ด หนึ่ งครั บ ท่ ำ น เมื่ อ สั ก ครู่ น้ ี ท่ ำ นได้ช้ ี แจงในส่ ว นของ
โครงกำรในอนำคต ทิ ศ ทำงของบริ ษ ัท นะครั บ ขออนุ ญ ำตสอบถำมว่ ำ นอกจำก
โครงกำรเหล่ำนี้แล้วนะครับ ในอนำคตท่ำนมีแผนกำรลงทุนอื่นๆ อีกหรื อไม่ครับ

คุณประทีป อนันตโชติ :

ผมขอเรี ยนนิ ดนึ งนะครั บ ว่ำอันนี้ เป็ นส่ วนทิ ศทำงในผลประกอบกำรปี ที่ ผ่ำนมำแต่
ส ำหรั บ อนำคตเดี๋ ย วกรุ ณ ำรอสั ก ครู่ น ะครั บ รอสั ก ครู่ ห นึ่ ง ทำงคุ ณ สนั่ น ซึ่ งเป็ น
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร จะเป็ นผูช้ ้ ีแจงในภำยหลัง กรุ ณำรอสักครู่ นะครับ
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นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ :

ได้ครับ

ประธำน

เรี ยบร้อยนะครับ รอวำระต่อไป

:

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แจ้งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ระเบี ยบวำระนี้ เป็ นกำรพิ จำรณำอนุ ม ตั ิ งบแสดงฐำนะ
กำรเงินและบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชี ที่ผำ่ นมำซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำตและพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว
รำยละเอี ยดปรำกฏตำมข้อมูลในซี ดีรอมที่ ได้ส่งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุ กท่ ำนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว
ปรำกฏรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมำตรำ
112 แห่ งพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งก ำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ
จัด ท ำงบกำรเงิ น ณ วัน สิ้ น สุ ด ของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ในกำร
ประชุมสำมัญประจำปี
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 3 วำระเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม
ของบริ ษทั ประจำปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในวำระนี้ไม่ได้มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้
ถือหุน้ รวม 114 รำย คิดเป็ น 139,597,139 หุน้

มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญชี กำไรขำดทุ นของบริ ษทั สำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 4

139,347,139

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8209

 ไม่เห็นด้วย

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1791

 งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า จำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2557 บริ ษทั มีผลขำดทุนจำกกำร
ดำเนิ นงำน 82,377,555.90 (แปดสิ บสองล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่ นเจ็ดพันห้ำร้ อยห้ำสิ บห้ำ บำทเก้ำสิ บ
สตำงค์) เนื่ องจำก บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ
หลังหักภำษี เงิ นได้นิติบุ คคล แต่อย่ำงไรก็ ตำมบริ ษ ทั จะคำนึ งถึ ง โครงสร้ ำงและสถำนะทำงกำรเงิ น
แผนกำรลงทุ น รวมทั้งภำวะเศรษฐกิ จ สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั มีผล
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กำรดำเนิ นงำนขำดทุ น จึ งเห็ นสมควรให้งดกำรจัดสรรเงิ นก ำไรเป็ นทุ นส ำรองตำมกฎหมำยและงด
จ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2557
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงิน
ปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ในวำระนี้ ไม่ได้มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
รวม 114 รำย คิดเป็ น 139,597,139 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติให้งดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 5

139,333,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8112

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

263,500

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1888

-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับรอบบัญชี ปี 2558
ประธำนแจ้ง ให้ ท รำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120
กำหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดเงินค่ำสอบบัญชี ของบริ ษทั
ทุกปี ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิ มก็ได้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร
เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั แกรนท์
ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับรอบบัญชี 2558 และกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,335,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุ มาลี โชคดีอนันต์
3. นายธี รศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
4. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู้ อบบัญชี
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพิ่ มขึ้ นด้วย รวมทั้ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุ มตั ิหาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ น ต้องจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตรายอื่ นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้ง
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานการเงินและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
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ค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2558
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่า Consol. งบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558
(ปี ทีเ่ สนอ)
790,000
50,000
435,000
60,000
1,335,000

ปี 2557
(ปี ทีเ่ สนอ)
740,000
70,000
414,000
60,000
1,284,000

สรุ ป ผลกำรลงคะแนนส ำหรับวำระที่ 5 วำระเพื่ อ พิ จำรณำอนุ ม ตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2558 ในวำระนี้มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 รำย รวมเป็ นจำนวน 37,000
หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 116 รำย เป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,634,139 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558 ตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6

139,384,139

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการ
เข้ าใหม่ อกี จานวน 2 ตาแหน่ ง
ประธำนแจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ก ำหนดให้ ในกำรประชุ ม
ผู้ถื อ หุ ้ น สำมัญ ประจ ำปี ทุ ก ครั้ ง กรรมกำรคิ ด เป็ นจ ำนวนหนึ่ งในสำมหรื อจ ำนวนใกล้ ที่ สุ ดกั บส่ วน
หนึ่ ง ในสำมจะต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ โดยในปี นี้ มี ก รรมกำรที่ ต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
จำนวนสอง (2) ท่ำน ได้แก่ พลตำรวจตรี สหัสชั ย อินทรสุ ขศรี และ นำยประทีป อนั นตโชติ สำหรับ
วำระนี้ เพื่ อให้กำรลงคะแนนเป็ นอย่ำงโปร่ งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ ำน ผูม้ ี รำยชื่ ออยู่ในกรรมกำรที่ พ น้
ตำแหน่ งตำมวำระ ซึ่ งเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยในวำระนี้ ขออนุ ญำตออกจำกห้องประชุ ม เป็ นกำรชั่วครำว
จนกว่ำจะนับคะแนนแล้วเสร็ จ
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โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่นบั รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัติ
รวมทั้งผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็ นรำยบุ คคลแล้ว มีควำมเห็ นว่ำกรรมกำรทั้งสอง
ท่ ำ นล้วนแต่ เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถมี ค วำมเหมำะสม มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตำม
กฎหมำยและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม สมควรที่ จะได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษ ทั อีกวำระหนึ่ ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วว่ำ จึงขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมกำรซึ่ งได้มีกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมที่ จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั แล้ว โดยเสนอให้เลื อกตั้งกรรมกำร
สองท่ ำ นที่ พ ้น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระกลั บ เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรต่ อ ไปอี ก วำระหนึ่ ง
โดยรำยละเอียดประวัติและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
โดยกำรลงคะแนนเสี ยงเป็ นรำยบุคคล และประธำนขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ ครบวำระตำมรำยชื่ อที่ เสนอข้ำงต้น จำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็ นรำยบุ คคล
ตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ได้ แก่ พลตำรวจตรีสหัสชั ย อินทรสุ ขศรี
ลำดับที่ 2 ได้ แก่ นำยประทีป อนันตโชติ
พิธีกร แจ้งให้ที่ ประชุ มทรำบว่ำ ในระเบี ยบวำระนี้ เจ้ำหน้ำที่ จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกท่ำน
ทั้งเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ดังนั้น ขอให้ท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบ
ฉันทะให้ออกคะแนนเสี ยงในที่ ประชุ มส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ดว้ ย เนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับ
คะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับ คะแนน เพื่ อไม่ ใ ห้ เป็ นกำรเสี ย เวลำ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำนประธำนฯ
ดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
ลาดั บ ถั ด ไป ขอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ งตั้ งกรรมการเข้ า ใหม่ อี ก จ านวน 2 ต าแหน่ ง
โดยคุ ณ สนั่ น ศิ ริพ นิ ช สุ ธ า แจ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอต่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จานวน 2 ตาแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็ น 9 ท่าน
โดยบริ ษทั ฯ ได้สรรหาผูม้ ีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับ
บริ ษทั ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
1. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Bun Aun) ให้ดารงตาแหน่งเป็ น

กรรมการ

2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

ให้ดารงตาแหน่งเป็ น
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ประธำนแจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ ซักถำมใดๆ หรื อมีควำมเห็ น
เป็ นอย่ำงอื่ นไหมครับ และเนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้
เป็ นกำรเสี ยเวลำ ขอเรี ยนเชิ ญ ดำเนิ นกำรเลื อกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบ
แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
ส ำหรั บ วำระนี้ มี ผูเ้ ข้ำ ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น อี ก จ ำนวน 2 รำย คิ ด เป็ นจ ำนวนหุ ้ น 62,500 หุ ้ น
มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้ นรวม 118 รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,696,639 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ กำรเลื อกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่ งต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระตำม
รำยชื่ อข้ำงต้นเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั และแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่อีก 2 ตำแหน่ ง ด้วยกำรลงคะแนน
เป็ นรำยบุคคลตำมลำดับดังนี้
6.1. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
 เห็นด้วย

139,446,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

139,446,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

-

6.2. นายประทีป อนันตโชติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-

และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จานวน 2 ตาแหน่ง
6.3. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Boon Aun)
 เห็นด้วย

139,446,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

139,446,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

-

6.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ในปี นี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อนตำม
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยในปี ที่ผ่ำนมำมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
จำนวนไม่เกิ น 3,000,000 บำทต่อปี ในปี 2558 คณะกรรมกำรจึงได้ขอเพิ่มค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บำท ต่อปี (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวไม่รวมค่ำตอบแทน
หรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะที่เป็ นพนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั โดยรำยละเอียดปรำกฏ
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว

รำยละเอียดค่ ำตอบแทน
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ

18,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18,000.00

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

15,000.00

สำหรับผลกำรสรุ ปกำรลงคะแนนในวำระที่ 7 วำระเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2558 ในวำระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุ มเพิ่มอีก 2 รำย คิดเป็ นจำนวนหุ ้น 11,000 หุ ้น รวมมีผถู้ ือหุ ้นเข้ำ
ร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 120 รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,707,639 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 8

139,457,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย
รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
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คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่
ยังมิได้นาออกจาหน่าย จานวน 698,700,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

:
:
:

576,300,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสนบาทถ้วน)
576,300,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสน)
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

:
:

576,300,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสน)
-ไม่มี-

สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 8 วาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดย
การตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริ ษ ทั เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั สาหรั บ วาระนี้ ไม่ได้มี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 120 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ รวม 139,707,639 เสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ พิจำรณำอนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิได้นำออกจำหน่ ำยรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 9

139,457,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริษัท เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ในวาระนี้ ทางบริ ษทั ฯ มีใบแทรกแก้ไขวาระให้ผถู ้ ือหุ ้นตอนลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจาก
มีการแก้ไขตัวเลขในหน้า 7 ของหนังสื อเชิ ญประชุ ม คือ หุ ้นสามัญเดิ มจาก 1,254,760,250 หุ ้น (หนึ่ งพัน
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สองร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บ) เป็ นตัวเลขที่ถูกต้อง คือ 1,149,760,250 หุ ้น (หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บสามล้านสี่ แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) จาก
เดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็ น 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย
สี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 573,460,250 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(ก) รองรับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (Right Offering)
จานวน 199,230,125 หุน้
(ข) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 ที่จะออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ ม ของบริ ษ ัท ฯ ในอัตราส่ วน 1 หุ ้ น สามัญ ที่ ออกใหม่ ต่อ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย
จานวน 199,230,125 หุน้
(ค) รองรับการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ งออกให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จานวน 170,000,000 หุน้
(ง) รองรับการปรับสิ ทธิ ที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากเสนอขายหุ ้นในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จานวน 5,000,000 หุน้
รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั บริ ษทั จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ น้ ละ :
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
หุน้ บุริมสิ ทธิ

:

1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ด
แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
1,149,760,250 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิ บ)
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
1,149,760,250 หุ น้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิ บ)
-ไม่มี-
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:

ในวาระนี้ มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมี ข ้อค าถามหรื อข้อคิ ดเห็ นเพิ่ ม เติ ม หรื อไม่ ครับ ผมขอ
อนุ ญาตตอบแทนให้กบั คาถามที่ท่านมาจากสมาคมส่ งเสริ มการลงทุนไทย การลงทุน
ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตของโครงการก็ตอ้ งอาศัยความร่ วมมื อของท่านผูถ้ ื อหุ ้น นี่ คื อ
เหตุ ผ ลที่ เราท าเรื่ อ งเพิ่ ม ทุ น ในส่ วนของ RO ในส่ วนของ Warrant ก็ ดี ในส่ วนของ
Private Placement ก็ ดี เพื่อดาเนิ นกิ จการ และเพื่ อนาธุ รกิ จใหม่เข้ามาสู่ บริ ษ ทั เอเชี ย
คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ทุกวันนี้เราอยูใ่ นระหว่างการศึกษา ผม
พึ่ ง เข้า มาด ารงต าแหน่ ง เมื่ อ วัน ที่ 29 มกราคม ในช่ วง 3-4 เดื อนที่ ผ่านมาเราได้เริ่ ม
ทาการศึกษาธุ รกิจใหม่ที่จะนาเข้ามาสู่ บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงยึดธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก
ทุกวันนี้ อยู่ในช่วงที่เรากาลังทาเรื่ องของ Due Diligence ศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษา
ผลประกอบการ ทาอย่างไรที่ทาให้เรามีความสามารถที่จะจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
นัน่ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่อยูใ่ นสาระสาคัญของเรื่ องของการเพิ่มทุน ขอบคุณครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ต

:

ครั บ จากที่ คุณสนั่นเคยได้แถลงให้นักข่าวฟั งเรื่ องแผนการดาเนิ นงาน ประมาณสั ก
สองอาทิ ตย์ที่แล้วหรื อสามอาทิ ตย์ที่แล้ว คือผมสงสัยว่าทางบริ ษทั มีแผนการที่จะเข้า
ซื้ อโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะมารับรายได้ภายในปี นี้ ในนั้นมันคือ
ตัวคอนโดแถวพระรามสองใช่ไหม ถ้าผมจาไม่ผดิ นะครับ คือตรงนี้ มูลค่าอยู่ ประมาณ
700-800 ล้านและก็มีขายไปแล้ว 80-90 เปอร์ เซ็นต์ผมสงสัยว่าทาไมยอดขายไปถึง 90
เปอร์ เซ็ น ต์แล้ว และจะโอนในปี นี้ แล้ว ท าไมทางเจ้าของโครงการเขาถึ งยอมขาย
เหมือนกับว่าจะขายโครงการให้ทางเราครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา

:

ขออนุ ญาตเรี ยนท่านผูถ้ ื อหุ ้นนะครับ โครงการดังกล่าวเรายังอยู่ในระหว่างการศึกษา
มูลค่าโครงการ ก็อยู่ใกล้ๆกับประมาณสัก 600-700 ล้าน ช่ วงนี้ อยู่ในระหว่างการท า
Due Diligence แน่นอนครับ เราคงต้องนาเงินเข้าไปเพื่อให้งานมันจบ แล้วก็ส่วนเรื่ อง
การรับรู ้รายได้ อันนั้นเป็ นสาระสาคัญที่ผมเองพยายามสร้างรายได้และให้รับรู ้รายได้
ให้เร็ วที่สุด เพื่อบริ ษทั ACD เองจะได้ Turn around จากการที่เรามีผลขาดทุนต่อเนื่ อง
มาประมาณ 3-4 ปี จะกลับ มาเริ่ ม ท าก าไรได้ และบริ ษ ทั กาลังอยู่ระหว่างการศึ กษา
โครงการที่ไม่ได้เพียงแค่โครงการที่ผมได้กล่าวไป ยังมีอีก 3 – 4 โครงการที่ใกล้เคียง
กันในลักษณะเดียวกันแต่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครั บ ข้อต่ อ ไปขอถามเกี่ ย วกับ ธุ รกิ จพลัง งานทดแทนนะครั บ อยากให้ ช่ วยอธิ บ าย
แนวทางในการดาเนินธุ รกิจ พลังทดแทนของทางบริ ษทั หน่อยนะครับ
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:

ได้ค รั บ พื้ น ฐานผมมาจากธุ รกิ จพลังงาน แล้วก็ ตวั ผมเองพยายามน าธุ รกิ จอะไรที่
สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่ องให้กบั บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น สิ่ งหนึ่ งที่เราต้องยอมรับก็
คือธุ รกิจพลังงาน สร้างรายได้ 25 ปี เพราะมันเป็ นคอนเซสชัน่ แถมเปรี ยบเสมือนเรา
ซื้ อ cash flow ในอนาคต เปรี ยบเสมือนรายได้ที่มนั่ คงของบริ ษทั ในอดี ตที่ผ่านมาผม
ทาเรื่ องพลังงานมาน หลายปี แล้ว และก็ทุกวันนี้ ผมว่าผมมองไม่ผิด เรายังต้องเดินไป
อีกไกลในเรื่ องของพลังงานทดแทน ในเรื่ องของโซล่ า ในเรื่ องของชี วมวล แต่ท้ งั นี้
ทั้งนั้นบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการศึกษา เราเองยังอยูใ่ นช่วงระหว่างที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ผม
ขออนุ ญาตว่าวันนี้ ผมจะพยายามทาสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ถัดไปจะทาอย่างไรให้
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ น้ ได้ ถ้าเราเดินเข้าไปสู่ พลังงานได้เมื่อไหร่ ผมมัน่ ใจว่า
รายได้ และก็ผลประกอบการรวมถึงเงินปันผลทุกท่านได้รับแน่นอนครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ขออีกนิดนึงนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเรื่ องวัตถุประสงค์การใช้
เงินลงทุน ตัวโปรเจ็คที่เป็ นพลังงานที่ มูลค่า 300 ล้านจะนาเงินจาก RO มาลงทุนนะ
ครับ ที่เห็ นบอกว่าเริ่ ม Q3 และจะรับรู้ รายได้ใน Q4 ปี นี้ คือมันเป็ นโปรเจ็คที่เราจะเข้า
ไปซื้ อเงินลงทุนหรื อว่าเราจะเข้าไปเริ่ มทาตั้งแต่เริ่ มต้นเองครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา

:

ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการท า Due Diligence แล้ ว ก็ ศึ ก ษาข้ อ มู ล นะครั บ เนื่ อ งจากว่ า
กระทรวงพลังงาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดสิ่ งที่แน่ นอนตอนนี้ ก็คือทุกอย่างยังอยู่
ในระหว่างคาบเกี่ ยว ฉะนั้นบริ ษทั เอง ผมพยายามมองสิ่ งใดก็แล้วแต่ที่ตน้ ทุนไม่แพง
มาก เราคงไม่ซ้ื อโครงการที่ซีโอดีแล้ว ผมอยากจะซื้ อโครงการที่เราสามารถสร้างเอง
ได้ แล้วก็ ท าให้มี ก าไร ท าให้ผลประกอบการกลับ เข้ามาสู่ บ ริ ษ ทั ได้ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น
เรี ยนท่านผูถ้ ื อหุ ้น เราอยู่ในระหว่างการศึ กษา แล้วก็แนวความคิดของการเพิ่มทุ นก็
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่เราได้เสนอให้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็นด้วย
ผลสุ ดท้ายประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาสู่ ผถู้ ือหุน้ ครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ อีกข้อหนึ่ งนะครับ สงสัยว่าทางคุ ณสนัน่ มีต้ งั เป้ าไว้ในใจไหมครับว่าในอนาคต
เราอยากให้กาลังการผลิตของตัวธุ รกิจพลังงานทดแทนเป็ นที่เท่าไหร่

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา :

ทั้งนี้ท้ งั นั้นอยูท่ ี่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

สมมติ ว่าถ้าเกิ ดเป็ นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปี ข้างหน้าล่ะครับ พอจะประมาณได้
ไหมครับ

:
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คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา

:

คณะกรรมการบริ ษทั ตอนนี้ เราอยูร่ ะหว่างศึกษา เรามีการประชุ มบ่อยมากขึ้น ในการ
เพิ่มทรัพย์สินเข้าสู่ บริ ษทั หาธุ รกิจต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จาก
การเป็ นบริ ษทั มหาชน และเรามี ผูถ้ ื อหุ ้นที่ น่ารั กอย่างนี้ แน่ นอนครับ เราพยายามใช้
สตางค์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ธุ รกิ จใดก็แล้วแต่ที่สามารถสร้ างรายได้ให้เราต่อเนื่ อง
นะครับ ผมหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผูถ้ ือหุ น้ ครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ขออีกข้อนะครับ ข้อสุ ดท้ายแล้วครับ ปี หน้าธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ จะมีโครงการ
ที่เราเปิ ดตัวของตัวเองไหมครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา

:

มีครับ อยู่ในระหว่างการศึกษาครับ ผมให้หลักการอย่างนี้ ดีไหมครับ ผมมุ่งเรื่ องของ
การสร้ างรายได้เป็ นหลัก ผมมุ่งเรื่ องของ Income Property เป็ นหลัก ธุ รกิ จใดที่ สร้ าง
รายได้ต่อเนื่ องผมพยายามนาเข้าสู่ บริ ษทั ACD นะครับ แล้วก็พยายามพิจารณาเรื่ อง
ต้นทุน พยายามพิจารณาเรื่ องของผลตอบแทนเป็ นหลัก yield ที่เราได้จากทรัพย์สินที่
เราซื้ อมาต้องดี พอควร โดยเฉพาะอย่างเช่ นธุ รกิ จพลังงาน อย่างน้อยต้องมี สอง digit
return on investment นะครั บ return รวมถึ ง IRR นะครั บ จะต้อ งมี ส อง digit ทั้ง นี้
ทั้งนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ กฎระเบี ยบต่ างๆที่ ท างหน่ วยงานราชการออกมานะครั บ เพราะว่า
พลังงาน ผมยกตัวอย่าง ต้นทุ น ที่ แท้จริ ง (ฟี ดอิ น ทารี ฟ ) ก็ ล ดลง Adder ก็ ไ ม่ มี แล้ว
ต้นทุนที่แท้จริ ง (ฟี ดอินทารี ฟ) ทุกวันนี้ ก็เหลืออยูแ่ ค่ 5.66 นะครับ การแข่งขันก็สูงขึ้น
นะครับ แต่สิ่งที่เป็ นเรื่ องของพลังงานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกนี้

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ขอบคุณมากครับ

พิธีกร

:

ค่ะ ขออนุญาตท่านผูถ้ ือหุ น้ แจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะคะ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ชื่อกัมพล เอื้อผาณิ ชครับ

พิธีกร

:

ขอบคุณค่ะ

ประธาน

:

ครับ มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด มีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ครับ สอบถามได้เลยนะครับ มติน้ ี ก็
คงจะต้องมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ

สรุ ป ผลการลงคะแนนวาระที่ 9 วาระเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ ที่ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
วาระนี้ไม่ได้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผเู ้ ข้ารวมประชุมทั้งสิ้ น 120 ราย
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มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ ม ัติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั รวมทั้งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ
ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 10

137,636,539

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 98.5175

 ไม่เห็นด้วย

1,821,100

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 1.3035

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญจานวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท รวม 573,460,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้ แก่
1. ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มของบริ ษ ัทฯ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
199,230,125

ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผู ้
ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
2 หุน้ เดิม :
1 หุน้ ใหม่

ราคาขาย (บาทต่ อหุ้น)
3.00 บาท

(Right Offering)

2. บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

170,000,000

- ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่ ง
ค านวณโดย อ้า งอิ ง กับ ราคาปิ ดถัว เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนัก ของหุ ้ น บริ ษ ัท ฯ ในตลาดหลักทรั พ ย์
รวม 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ได้แก่
วัน ที่ 12 กุม ภาพัน ธ์ 2558 ถึ งวัน ที่ 5 มี น าคม
2558 ซึ่ งได้ราคาถัวเฉลี่ย หุ ้นละ 4.32 บาท และ
เสนอขายหุ ้นในราคาไม่ต่ ากว่า 4.50 บาท และ
ไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

8 -1 2 มิ ถุ น าย น
2558 (รวม 5 วัน
ท าการ ) นับ ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 15.30 น.

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
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จัดสรรให้ แก่
3. เพื่ อ รองรั บ การใช้สิท ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ น ที่ 4 (ACD-W4) ที่ อ อก
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มรายที่ได้
ใช้สิ ท ธิ จองซื้ อ หุ ้ น สามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือ
หุ ้ น เดิ มของบ ริ ษั ท ตาม
สัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right
Offering)
4. เพื่ อ รองรั บ การป รั บ
สิ ท ธิ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
รุ่ น 2และ รุ่ น 3 ที่ อาจเกิ ด
ผลกระทบจากการเสนอ
ขายหุน้ ราคาต่า

จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
วัน เวลา จองซื้อ และ
ราคาขาย (บาทต่ อหุ้น)
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่ )
ชาระเงินค่ าหุ้น
รวมไม่เกิน 1 หุน้ RO ต่อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมี
1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุน้
199,230,125
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

หมายเหตุ

5,000,000

สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 10 วาระเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั วาระนี้
ไม่ได้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 11

139,457,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่ นที่ 4
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุ ธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
อนุ ม ัติก ารออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท รุ่ น 4 (“ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ”)
รวมจานวนไม่ เกิ น 199,230,125 หน่ วย เพื่ อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น เดิ ม และเป็ นการจู งใจ
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(Sweetener) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั
(Right Offering) โดยบริ ษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จอง
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
โดยไม่ คิ ดมู ล ค่ า ในอัตราส่ วนหุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น ต่ อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่ เกิ น
199,230,125 หน่วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ น้
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 11 วาระเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์
จัดซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 4 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 4 ตำมที่เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 12

139,457,639

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสี ยง

250,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า เนื่ อ งจากวาระในการขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ท่านผูห้ ุ น้ ท่านใดมีคาถาม เนื่องจำกกำรประชุมได้ดำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว

ประธาน

:

นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ :

มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรื อไม่ครับ
ผม นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ รับมอบฉันทะจากสมาคมสมทบทุนไทย ผมอ่านรายงาน
การประชุ ม แล้วนะครั บ มี ป ระเด็น จะขออนุ ญ าตแสดงความคิ ด เห็ น นิ ด นึ งนะครั บ
รายงานการจดการประชุ ม ของท่ านเป็ นการจดรายงานการประชุ มโดยใช้ภาษาพูด
ซึ่ งผมอ่านไปอมยิ้มไปนะครับ เรี ยนตรงๆ ส่ วนหนึ่ งผมเลยมองว่าที่ ผูถ้ ื อหุ ้นหลายๆ
ท่านที่ไม่มาเนื่ องจากว่ามีความเข้าใจนะครับ ว่าขณะนี้ ท่านกาลังต้องการสื่ อสารอะไร
กับ ผูถ้ ือหุ ้น ก็ถือว่าเป็ น ผมเองทาหน้าที่ตรงนี้ ปีนี้ ปีที่สี่นะครับ เจอรายงานของท่านเข้า
ไป ผมอ่านไปอมยิ้มไป ก็เลยรู้สึกดี ดี ก็เลยนะครับเล่าสู่ กนั ฟั งว่าเป็ นมิติใหม่ของการ
จดบันทึกรายงานการประชุ มของที่นี่นะครับผม ซึ่ งนามาสู่ คาถาม ณ ตรงนี้ครับผม ขอ
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บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บำงพู ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุ รี 11120
โทร: 0-2504-5235-41 แฟกซ์: 0-2504-5243,5245
อีเมล์ : info@acdplc.com

อนุ ญาตสอบถามในส่ วนของการเข้ าร่ วมโครงการต่ อต้ านทุจริ ตนะครั บ ไม่ ทราบว่ า
ทางบริษทั ได้ ดาเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ วครับ ขอบพระคุณครับ
ประธาน

:

ขอบคุ ณมากครับ สาหรับเรื่ องคอรัปชัน่ เราเป็ นบริ ษทั เล็กๆและกาลังเริ่ มดาเนิ นการ
ไม่ใช่วา่ เราจะละทิ้งอันนี้ เราก็ได้ดาเนินการอยู่ ซึ่งกาลังหาวิธีแบบใหม่ แต่วา่ ที่แน่ๆ ก็
คื อ จากการที่ เราดู แล้วผมว่าบริ ษ ทั มหาชนเรื่ องคอรั ป ชั่นคงน้อยมากไม่ เหมื อนกับ
ราชการ มีการประมูลมีการฮั้วกันตลอด อันนั้นผมเห็นด้วยน่าจะทาด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่า
เราจะไม่ทานะครั บ เราทา เรากาลังดู หลักการกันอยู่นะครับ ว่าควรจะเอาแบบไหน
เพราะว่าในเรื่ องของมหาชน บริ ษทั มหาชนก็คงไม่มีอะไรยากเย็นเท่าไหร่ แต่ก็ทาครับ
เห็นด้วยนะครับ

นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ :

ขอบพระคุณครับท่าน

ประธาน

นโยบายยังมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ครับ เนื่ องจากประชุ มที่
ได้ดาเนินการครบวาระแล้วนะครับ

:

คุณสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้น ร่ วมบริ จาคเงินสบทบทุนร่ วมกับ
“บริ ษทั ACD” ผ่าน “ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย” เพื่อส่ งน้ าใจไมตรี สู่พี่นอ้ งชาวเนปาลผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว
ซึ่ งสามารถร่ วมบริ จาคได้ที่ตบู ้ ริ จาคด้านหน้าห้องประชุม
ประธานกล่ าวปิ ดประชุ ม ในฐานะที่ ผมเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์
จำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุ ณ ท่ ำนผูถ้ ื อหุ ้ น ทุ ก ท่ ำนที่ เข้ำร่ วมประชุ ม ในวัน นี้ และขอเรี ย นยืนยันว่ำ คณะกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคนจะทำหน้ำที่ ให้ดีที่ สุดเพื่อควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของบริ ษทั และเพื่ อประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผมขอปิ ดกำรประชุม ณ บัดนี้
ปิ ดประชุม เวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบของสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ตามบัญชี 1
ของ
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี
จากัด (“กิจการ หรื อ โอริ น”) จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของกิ จการ รวมมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของกิ จการ
คือ นายสรวุฒิ มานะสมจิตร ซึ่ งไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษทั การเข้าทารายการดังกล่าวถื อเป็ น
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ เข้า ข่ า ยเป็ นการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”)
อนึ่ ง ตามที่ บริ ษัทได้ แต่ งตั้งให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (“ดี ไอเอ”) เข้ า
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงข้ อมูลอื่ นๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ เกี่ยวข้ องกับการลงทุน ในโอริ น แล้ วพบว่ า
งบการเงิ นของโอริ นไม่ สะท้ อ นสถานะทางการเงินที่ ถูกต้ องและแท้ จริ ง เนื่ องจากมีรายการทางบัญชี หลาย
รายการของโอริ นที่ มีการบันทึกไม่ ครบถ้ วน เช่ น การไม่ บันทึ กค่ าใช้ จ่ายในการก่ อสร้ างและบริ หารโครงการ
รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายที่ จะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่ งเป็ นจานวนที่ มีนัยสาคัญต่ อมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ของบริ ษั ท ในการ
นี ้ บริ ษัทจึ งได้ ทาการเจรจาต่ อรองราคาซื ้อขายกับผู้จะขายตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ ในสั ญญาจะซื ้อจะขาย
หุ้ น โดยผู้จะขายตกลงที่ จะปรั บ ราคาซื ้อขายเดิ มที่ ตกลงไว้ เป็ นจานวน 35,000,000 บาท จากเดิ มจานวน
195,000,000 บาท เป็ น 160,000,000 บาท (โดยจะทาการปรั บราคาในงวดที่ 2 และงวดที่ 3) ซึ่ งเป็ นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 22/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2558 ซึ่ งในการปรั บ
ลดราคาซื ้ อขายนี ้ส่ งผลให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นขนาดรายการสู งสุ ด ของรายการได้ ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ โดยมี
รายละเอียดตามข้ อ 3.2 ของสารสนเทศฉบับนี ้
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รายละเอียดการเข้าทารายการมีดงั นี้
1.วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั จะเข้าซื้ อหุ ้นสามัญโอริ น จากนายสรวุฒิ มานะสมจิตร ต่อเมื่อเงื่อนไขการเข้าทารายการ (ตาม
ข้อ 3.1) สาเร็ จลง ซึ่ งคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายในเดือนมกราคม 2559
2.คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ้ื อ :
ผูข้ าย :
หุน้ ของบริ ษทั
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน :

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
นายสรวุฒิ มานะสมจิตร
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน

3.ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั จะดาเนิ นการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ โอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1,000
บาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริ น คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000
บาท โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทารายการดังนี้
1) บริ ษทั จะต้องพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของโอริ น โดยไม่พบข้อเท็จจริ งใดที่
อาจส่ งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกิจการของโอริ น และต่อการเข้าลงทุนของบริ ษทั
2) บริ ษทั จะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ย
3.2 การคานวณขนาดรายการ
จากการเข้าทารายการของบริ ษทั ในครั้งนี้ ถื อเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศรายการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่ งคานวณขนาดมูลค่าการได้มาของสิ นทรัพย์ได้ ดังนี้
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เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการ
คานวณ
1. เกณฑ์มูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ (NTA)

สู ตรการคานวณ

มูลค่ า – ล้านบาท (ร้ อยละ)

(NTA ของ บจ.A x สัดส่ วนการเข้าถือหุ น้ x 100)
(126.57 x 100) / 272.82 = 46.39
NTA ของบริ ษทั
(กาไรสุ ทธิ ของ บจ.A x สัดส่ วนการเข้าถือหุ น้ x 100) ไม่สามารถคานวณได้เนื่ องจาก
2. เกณฑ์กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
โอริ นมีขาดทุนสุ ทธิ ในปี ล่าสุ ด
3. เกณฑ์มูลค่ารวม
(จานวนเงินที่รับหรื อจ่ายให้ บจ.A x 100)
(160 x 100) / 282.96 = 56.55
ของสิ่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
(จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระสิ นค้า x 100)
ไม่สามารถคานวณได้เนื่ องจาก
4. เกณฑ์มูลค่าทุนหุ น้
จานวนหุ ้นที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั
ไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่
เมื่ อค านวณตามเกณฑ์ มู ลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน จะมี ขนาดรายการสู งสุ ดที่ ร้อยละ 56.55 ของ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 และเมื่ อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมดในช่ วงระยะเวลา 6
เดื อนที่ผ่านมา กล่าวคือ รายการได้มาซึ่ งที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง (โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ ที่ บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เมื่ อวันที่ 4 สิ งหาคม
2558) ซึ่ งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 14.84 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั แล้ว ทั้งสองรายการจะมีขนาด
รายการรวมกันคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 71.39 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรื อสู งกว่า แต่ต่าว่าร้อยละ 100 ตามประกาศ
รายการได้ม าหรื อจาหน่ ายไป ดัง นั้น คณะกรรมการบริ ษ ัทจึ งมี มติ อ นุ ม ัติให้ น าเสนอเรื่ องดังกล่ าวต่ อ ที่
ประชุ มวิส ามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โอริ น
รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท
อนึ่ ง ในการคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนข้างต้น บริ ษทั พิจารณา
จากราคาซื้ อขายที่บริ ษทั ต้องชาระให้แก่ผขู ้ ายเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่ งหุ ้นของโอริ น ซึ่ งคิดเป็ นเงินจานวน
ทั้งสิ้ น 160 ล้านบาทเท่านั้น โดยมิได้นาภาระหนี้เงินกูข้ องโอริ นมารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาซื้ อขายหุ น้ ใน
การคานวณขนาดรายการแต่อย่างใด เนื่ องจากภาระหนี้ เงิ นกู้ดงั กล่าวเป็ นสิ นเชื่ อที่ โอริ นกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน มิใช่หนี้เงินกูผ้ ถู ้ ือหุ น้ ที่จะต้องชาระคืนให้แก่ผขู ้ าย
ทั้งนี้ ในการตกลงเข้าซื้ อหุ ้นจากผูข้ ายในครั้งนี้ มิ ได้มีขอ้ ตกลงให้บริ ษทั กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ต้องเข้าค้ าประกันภาระหนี้ดงั กล่าว
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4.รายละเอียดของทรัพย์สินทีซ่ ื้อ
หุ ้นสามัญของ โอริ น จานวน 150,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริ น
4.1 ข้อมูลธุ รกิจของ โอริ น
โอริ น เป็ นบริ ษ ัท จากัด ทะเบี ย นบริ ษ ัท เลขที่ 0105555108663 ซึ่ ง จดทะเบี ย นจัดตั้ง เมื่ อวัน ที่ 24
กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยขณะนี้ มีโครงการอาคารชุ ดที่อยูใ่ น
ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ ชื่อโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ตั้งอยูบ่ นที่ดิน 2 แปลง คือ
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 6930 เลขที่ดิน 40 หน้าสารวจ 852 ตาบลบางมด อาเภอบางขุนเทียน จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 17321 เลขที่ ดิน 35 หน้าสารวจ 851 ตาบลบางมด อาเภอจอมทอง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่ 60 ตารางวา
ที่ดินรวมถึงสิ่ งก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจานองเป็ นประกันการชาระหนี้สินต่อธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน) ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริ ษทั คาดว่าโครงการนี้ จะพัฒนาเสร็ จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้า
ได้ต้ งั แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็ นต้นไป
ระยะเวลา
ความคืบหน้ าการ
จานวนทีโ่ อน จานวนทีร่ อโอน
3
จานวนทั้งหมด
ความคืบหน้ าการขาย
จานวนคงเหลือ
พัฒนา
ก่ อสร้ าง
กรรมสิ ทธิ์แล้ ว
กรรมสิ ทธิ์
ลาดับ ชื่อและทีต่ ้ ังโครงการ
ประเภท
โครงการ
มูลค่า มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า(ล้ าน
มูลค่า
มูลค่า
หน่ วย
ร้ อยละ หน่ วย
ร้ อยละ หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
บาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(เดือน)
1
2
1 ออริ จินส์ บางมด-พระราม2
30 อาคารชุด 371 615
85 330
525
88.94 41
90
371 6154
รวม

371

615

85

330

525

88.94

41

90

-

-

หมายเหตุ 1. โอริ น ขายห้ อ งชุ ด จ านวน 371 ห้ อ งทั้ง หมดของโครงการในลัก ษณะเป็ นห้ อ งชุ ด พร้ อ ม
เฟอร์ นิ เจอร์ แ ละเครื่ องปรั บ อากาศ โดยมี ร าคาซื้ อขายห้ อ งชุ ด ของโครงการโดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 1.65
ล้านบาทต่อยูนิต
2. ในส่ วนของการก่อสร้ างที่ยงั คงเหลื ออีกร้ อยละ 15 ผูข้ ายแจ้งว่า จะต้องใช้เงิ นพัฒนาโครงการ
ส่ วนที่เหลื ออีกเพียง 55 ล้านบาท โดยปั จจุบนั โอริ นมี วงเงินกูค้ งเหลื อกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
อีก 56.36 ล้านบาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24/8/2558) เพียงพอที่จะพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จ
3. ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจา โดยทาเป็ นสัญญาจะซื้ อจะขาย ซึ่ งกาหนดให้ลูกค้าชาระ
เงินมัดจาและเงินดาวน์คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
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4. ณ ปั จจุ บ นั มี ลูกค้าจองห้องชุ ดของโครงการแล้วทั้งสิ้ น 328 ยูนิต (คิ ดเป็ นร้ อยละ 88.41 ของ
จานวนห้องชุ ดทั้งหมดของโครงการ) โดยลูกค้าได้วางเงินมัดจาและชาระเงินดาวน์ให้แก่โอริ นแล้วคิดเป็ น
เงินจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 51,965,759 บาท
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีกรรมการทั้งหมด 1 คน ดังนี้
(1) นายสรวุฒิ มานะสมจิตร
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
4.3 รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
1.นายสรวุฒิ มานะสมจิตร
2.นายสุ มนต์ มานะสมจิตร
3.นายพันธ์วริ ศ มานะสมจิตร
4.นายณัท มานะสมจิตร
5.นางสาวเพชรรัตน์ มานะสมจิตร
6.นางสาวบุษยา พลเยีย่ ม
7.นายศิวชั หลักบุญ
8.นายเตชัส เดียววนิชกุล
9.นางอรุ ณี สันติวงศ์
10.นางธารทิพย์ อนันตสุ วรรณ

จานวน (หุ ้น)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
150,000

รวม

มูลค่า (บาท)
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
150,000,000

สัดส่ วน
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%

4.4 บุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั และสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
-ไม่มี4.5 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2557
266,384,085.45
6,823,228.02
273,207,313.47
46,996,419.51
99,640,000.00

2556
201,920,521.57
7,217,684.74
209,138,206.31
22,560,519.95
47,000,000.00

2555
197,184,514.33
0.00
197,184,514.33
272,455.48
47,000,000.00
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หน่ วย : บาท

2557
รวมหนี้สิน
146,636,419.51
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว
150,000,000.00
รวมส่ วนผูถ้ ือหุ น้
126,570,893.96
รายได้รวม
30,750.30
ค่าใช้จ่ายรวม
9,602,637.26
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
(9,571,886.96)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(13,006,792.40)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ต่อหุ น้
(86.71)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ น้
843.81
หมายเหตุ โอริ นไม่ได้จดั ทางบการเงินภายในสาหรับงวดครึ่ งปี 2558

2556
69,560,519.95
150,000,000.00
209,138,206.31
361,502.61
9,051,501.83
(8,689,999.22)
(10,334,372.49)
(68.90)
1,394.25

2555
47,272,455.48
150,000,000.00
149,912,058.85
464,514.33
288,000.00
176,514.33
(87,941.15)
(0.59)
999.41

5. มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
หลักทรัพย์
: หุน้ สามัญของโอริ น จานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1,000 บาท คิด
เป็ นหุ ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ราคาซื้ อ

: 160,000,000 บาท (คิดเป็ นราคาซื้ อขายต่อหุ ้นในอัตรา 1,066.67 บาทต่อหุ ้น)

หมายเหตุที่มาของราคาซื้ อ
ณ สิ้ น ปี 2557 หุ ้ น ของโอริ นมี มู ลค่ าทางบัญ ชี ในอัตรา 843.81 บาทต่ อหุ ้ น
อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ัทได้ด าเนิ นการว่าจ้างดี ไอเอ เพื่ อเข้าตรวจสอบสถานะ
กิ จการทางด้านบัญชี ของโอริ น โดยพิ จารณาจากงบการเงิ นภายในล่ าสุ ด ณ
วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 หุ ้ นของโอริ นมี มู ลค่ าทางบัญชี เป็ นจ านวนเท่ ากับ
931.77 บาทต่อหุ ้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริ ษทั จะตกลงซื้ อขายหุ ้นของโอริ นใน
ราคาสู งกว่ามู ลค่ าทางบัญชี ก็ ตาม แต่ เมื่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทได้พิ จารณา
รายงานการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ข้อมู ลผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ที่ คาดว่ าจะได้ รั บ (ROI) รายงานการประเมิ น มู ล ค่ าทรั พ ย์สิ นของผู ้
ประเมิ นราคาอิ สระ และข้อมู ลสาคัญอื่ นๆ ประกอบกันแล้ว เห็ นว่าโครงการ
Origins บางมด-พระราม 2 ของโอริ นเป็ นโครงการที่พฒั นาใกล้แล้วเสร็ จและมี
ยอดจองซื้ อห้องชุ ดในระดับที่ น่าพอ ใจ จึงถื อเป็ นโครงการที่ มีศกั ยภาพที่ จะ
สร้างผลกาไรตอบแทนให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ได้คุม้ ค่ากับการลงทุน
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โครงการอาคารชุด
ที่อยูใ่ นระหว่างการ

เงื่อนไขการชาระ

เงื่อนไขการซื้ อขาย

: โครงการ Origins บางมด-พระราม 2 มู ล ค่ า ประมาณ 619.40 ล้า นบาท
จานวน 371 ยูนิ ต คาดว่าโครงการนี้ จะพัฒ นาเสร็ จและพร้ อ มโอนให้ แ ก่
ลูกค้าได้ต้ งั แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็ นต้นไป
: 1) บริ ษทั ต้องชาระเงินมัดจาเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นในวันที่ลงนาม
ในสัญญาซื้ อขาย หุ ้น ในอัตราร้อยละ 60 ของราคาซื้ อขาย หรื อคิดเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ นจานวน 117,000,000 บาท (ซึ่ งบริ ษ ัท ได้ชาระเงิ นมัดจาในงวดที่ 1
แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
2) บริ ษ ทั จะต้องชาระเงินงวดที่ ส อง ในอัตราร้ อยละ 20 ของราคาซื้ อขาย
หรื อคิ ดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ นจานวน 21,500,000 บาท ในวันที่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั (ซึ่ งได้แก่ การประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2559 หรื อวันอื่นใดที่จะพึงเลื่อนออกไป) ได้
มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท เข้า ลงทุ น โดยการซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของโอริ น ได้ต าม
เงื่อนไขของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) บริ ษทั จะต้องชาระเงิ นงวดสุ ดท้ายในวันที่ การซื้ อขายที่ จะขายทั้งหมด
เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 21,500,000 บาท
ทั้งนี้ ผูซ้ ้ื อ และ ผูข้ ายรับทราบและตกลงให้มีการปรับปรุ งราคาซื้ อขายงวด
สุ ดท้ายที่ จะต้องชาระให้แก่ ผขู ้ ายในมูลค่าที่ เที ยบเท่ากับรายการทรั พย์สิน
และเงินสดของโอริ นที่เปลี่ยนแปลงไปในส่ วนที่มีนยั สาคัญนับจากวันที่เข้า
ทาสัญญาซื้ อขายหุ น้ จนถึง ณ วันที่การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์
: 1) ตามเงื่ อนไขการชาระราคา ผูข้ ายตกลงที่ จ ะจาน าหุ ้ น ที่ ถื อ อยู่ จ านวน
90,000 หุ ้น (คิ ดเป็ นร้ อยละ 60 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของโอริ น) ให้ก ับ
บริ ษทั เพื่อเป็ นประกันการถือหุ ้นในระหว่างระยะเวลาก่อนการขายหุ ้นของ
โอริ น ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ณ วัน ที่ บ ริ ษ ัท ได้ช าระเงิ น ในงวดที่ 1 ให้ ก ับ ผู ้ข าย
ซึ่งผูข้ ายหุน้ ได้จานาหุน้ จานวน 90,000 หุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
2) ผูข้ ายตกลงที่จะจานาหุ ้นที่ถืออยู่ จานวน 30,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 20
ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของโอริ น) ให้กบั บริ ษทั เพื่อเป็ นประกันการถื อหุ ้น
ในระหว่างระยะเวลาก่อนการขายหุ ้นของโอริ นให้แก่บริ ษทั ณ วันที่บริ ษทั
ได้ชาระเงินในงวดที่ 2 ให้กบั ผูข้ าย
3) ในการตัดสิ นใจซื้ อหุ ้นโอริ นจากผูข้ ายนั้น บริ ษทั จะต้องพึงพอใจในผล
การตรวจสอบสถานะกิจการของโอริ น โดยไม่พบข้อเท็จจริ งใดที่อาจส่ งผล
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กระทบทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่อกิ จการของโอริ น หรื อต่อการเข้าลงทุ น
ของบริ ษทั
4) หากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มีมติไม่อนุ มตั ิการเข้าซื้ อหุ ้นโอริ น ใน
ราคาซื้ อขายที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ผูข้ ายตกลงที่ จะคืนเงิ นทั้งหมดในงวดที่ 1
เต็ม จานวนให้ก ับ บริ ษ ทั โดยไม่ มี ภาระดอกเบี้ ยใด ๆ ภายในระยะเวลาที่
บริ ษทั กาหนด
6.มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
หุน้ สามัญของ โอริ น จานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริ น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 160,000,000 บาท
7. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
สาหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคายุติธรรมของกิจการ นั้น พิจารณาจากราคาประเมินโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิส ระจานวน 2 รายที่ไ ด้รับ การรับ รองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ได้แก่
ก. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด
มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท
ภายใต้วธิ ี ตน้ ทุน และวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
ข. บริ ษทั นวมินทร์แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท
ภายใต้วธิ ี ประเมินรายได้ และวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
8. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัท
การเข้าทารายการดังกล่าวจะเกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั เห็ นว่าการลงทุนในหุ ้นของ
โอริ น ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ มี ศ กั ยภาพในการสร้ างก าไรได้เป็ นจานวนมาก
รวมทั้งจะเป็ นการขยายช่องทาง และแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่บริ ษทั
และสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
9. แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right Offering)
หน้า 8 จาก 9

เอกสารแนบของสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
สารสนเทศตามบัญชี 2 เกีย่ วกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
1. สารสนเทศตามบัญชี 1
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1 ของสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยนี้)
2. ข้ อความเกีย่ วกับความรับผิดชอบของกรรมการในข้ อมูลทีร่ ะบุในเอกสารทีส่ ่ งให้ ผ้ถู ือหุ้น
กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอ
รับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งจาเป็ นต้องมี หรื อต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มีขอ้ ความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด
3. คุณสมบัตขิ องทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีใ่ ห้ ความเห็นเกีย่ วกับการทารายการ
3.1 คุณสมบัตขิ องทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ก. การถือหุน้ และความสัมพันธ์ของที่ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษทั
-ไม่มีข. คายินยอมของที่ปรึ กษาทางการเงินให้เผยแพร่ ความเห็น
บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ ความเห็น
ค. วันที่ให้ความเห็น
วันที่ 8 ธันวาคม 2558
4. สารสนเทศตามบัญชี 2
4.1 ข้ อมูลการดาเนินธุรกิจโดยสรุป
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ
ผลิ ต และส่ งออก ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเครื่ อ งเล่ น สั น ทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่ มี ก ารใช้
ชิ้นส่ วนที่ทาจากไม้เป็ นส่ วนประกอบ เช่น เครื่ องเล่นปาเป้ าอิเลคทรอนิ คส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table)
และโต๊ะฟุตบอล (Soccer Table) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนาไป
จาหน่ายต่อให้แก่ตวั แทนจาหน่ายสิ นค้า (Distributor) ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า (Agent) และผูป้ ระกอบการ (Operator) ของลูกค้า
อีกทอดหนึ่งภายใต้ตราสิ นค้าของตนเอง และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดและ นาหุ ้นเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548
โดยบริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการ
ผลิ ต ดอกล าโพง และตู ้ล าโพงส าหรั บ เครื่ อ งเสี ย งเพื่ อ ใช้ใ นบ้าน และชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งใช้ที่ ท าจากไม้ต ามค าสั่ง ซื้ อ ของ
ผูป้ ระกอบการในประเทศเป็ นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มผูก้ ่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ต่อมาในปี

2539 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2.50 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ระหว่าง ปี 2556 บริ ษทั ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผถู ้ ือหุ ้นร่ วมพิจารณา
อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั พร้อมการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เพื่อให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
ณ วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2558 (วัน แรกที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ข้ ึ น เครื่ อ งหมาย XA) บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยนทั้งสิ้ น
1,149,760,250 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,149,760,250 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนชาระแล้ว
เป็ นเงินทั้งสิ้น 398,460,250 บาท โดยมีหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จานวน 398,460,250 หุน้
4.1.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ ดินและก่อสร้างที่ อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนา
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึ กษาเป็ นหลัก โดยโครงสร้างการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นธุรกิจบริ การทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ กลุ่มบริ การทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
4.1.2

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
-

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,275,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อย
เจ็ดสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ทุนที่ ชาระแล้วจานวน 398,460,250 บาท (สามร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนหกหมื่นสอง
ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) ในปี 2556 ได้เริ่ มการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ ได้พฒั นา
โครงการเพื่ออยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนี ยม โดยทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะมี แนวนโยบายในการบริ หารงานและว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่กาหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่ งวิศวกรและสถาปนิ กของ
บริ ษทั ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อ โครงการตักสิ ลา เป็ นลักษณะคอนโดมิเนี ยม จานวน 4
ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร ห้องพักอาศัยจานวน 75 ยูนิ ต สถานที่ ต้ งั ใกล้แหล่งการศึ กษา เขตมหาวิทยาลัย จังหวัด
มหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 165,841,994.28 บาท ซึ่ งโครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็ จ
-

กลุ่มธุรกิจบริการ

บริ ษทั บูสท์พลัส จากัด (บริ ษทั ย่อย) สถานที่ ต้ งั อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบล
บางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี จัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 10 เมษายน 2555 มี ทุ นจดทะเบี ยนและทุ นที่ ชาระแล้วจ านวน
30,000,000 บาท (สามสิ บล้านบาทถ้วน) ประกอบธุ รกิ จรับจ้างจัดงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทุกรู ปแบบจัด
คอนเสิ ร์ตและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
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4.1.3

การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริ ษทั หรื อธุรกิจซึ่ ง

อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่ มีแนวโน้มเจริ ญเติ บโต หรื อธุ รกิ จที่ บริ ษทั มีความถนัด และชานาญ โดยจะคานึ งถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะควบคุมดูแลโดย
ส่ งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และหากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนิ นธุรกิจที่กระทบ
ต่อบริ ษทั อย่างมี นัยสาคัญ บริ ษทั จะกาหนดวิธีการควบคุ มดูแล เช่น การกาหนดเรื่ องที่ จะต้องขออนุ มตั ิ จากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น ในกรณี ที่ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก
แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ


เมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2549 บริ ษ ัท ได้ร่ ว มลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ภู เก็ ต เพนนิ น ซู ล า จ ากัด
จานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 116.66 บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม จากกรณี ขอ้ พิพาทของบริ ษทั สมุย เพนนิ นซูลา จากัด
กับ คุ ณ สุ ธ าสิ นี เสตะพัน ธุ ในเรื่ อ งเงิ น กู้ส่ ง ผลให้ บริ ษ ัท มี ม ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
ครั้ งที่ 12/2550 เมื่ อวัน ที่ 9 พฤศจิ กายน 2550 ที่ ป ระชุ มมี มติ เป็ นเอกฉัน ท์ให้ขายหุ ้น ที่ ร่วมลงทุ น กับ
คุณ สุ ธาสิ นี เสตะพันธุ ในบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซู ล่า จากัด ออกโดยจะต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในสัญญา และไม่ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย และมอบหมายให้ นายกมล เอี้ยวศิ วิกูล
ประธานกรรมการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเจรจา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขายหุน้ ทั้งหมด โดยต้องนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกรบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการดาเนินการต่อไป
ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนดังกล่าวไปเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปเพื่อรอการ
ขาย ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ โอนในเดื อนธันวาคม 2555 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ น
ลงทุนระยะยาวอื่น ของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูล่า จากัด เนื่ องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมาก
และคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ องการบุกรุ กที่สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าโอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติ
ทั้งหมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน จึงมีมติให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั เมดดาลิสท์
วิชั่น จ ากัด ซึ่ งประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ เขี ย น จัด ท า ออกแบบ และพัฒ นาเว็บ ไซด์ และโฮมเพจ
รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริ การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สายโทรศัพท์ เกม
ออนไลน์ โดยลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ จานวน 1,780,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10 บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ าลงทุ น
17,800,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
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ตามที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2553 มี มติ เป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริ ษทั
ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 45
ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม



ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุ นในบริ ษทั
บูสท์ พลัส จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 3.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 6.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน
18.00 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 99.99) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิ ร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในปี 2556 บริ ษทั ได้ชาระเงินลงทุนเป็ นการชาระหุ ้นสามัญเพิ่มจานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 4 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 12.00 ล้านบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัดรวม 30 ล้านบาท



ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ลงทุ น ในบริ ษทั
กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด โดยลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 0.2 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2.50 บาท คิดเป็ น
จานวนเงิ น 0.5 ล้านบาท (ถือหุ ้นร้อยละ 60.00) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิ จการผลิตข้อมูลนิ่ ง เสี ยง
ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่ อสารทุกประเภท และในปี 2556 บริ ษทั ได้ชาระเงินลงทุนเป็ นการ
ชาระหุ ้นสามัญเพิ่ม จานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 4 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 12 ล้านบาทมูลค่าเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัดรวม 12 ล้านบาท ในช่วงเดือน มีนาคม ปี 2556 ฝ่ ายบริ หารมี
มติเสนอให้จาหน่ายหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั กริ ฟฟิ น เอฟโวลูชนั่ จากัด จานวน 0.2 ล้านหุน้ ในการประชุม
กรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2556 เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จและการแข่ งขัน ในธุ ร กิ จ ประเภทเดี ยวกัน
ค่อนข้างสู งทาให้บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้มีการดาเนิ นกิ จการตลอดระยะที่ ผ่านมาและมีแนวโน้มขาดทุ น
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จาหน่ายหุน้ สามัญทั้งหมด

เงินลงทุนของบริษัท
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษทั ร่ วม ณ กันยายน 2558
บริ ษทั

สัดส่วนการถือหุน้
(%)

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อื่นที่
มากกว่าร้อยละ 10

เมดดาลิสท์ วิชนั่

ทุนออกจาหน่ายและเรี ยก
ชาระแล้ว
(ล้านบาท)
20

89

-

บูสท์ พลัส จากัด
เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่

30
10

99.99
99.99

-
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เงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ภูเก็ต เพนนินซูล่า
ออร่ า ดรี ม

20
9

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
600
500

4.2 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
4.2.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ประกอบด้วย

ลาดับ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
นายประทีป อนันตโชติ
นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา
นางภวัญญา กฤตชาติ
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

6.
7.
8.
9.

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง
นายออย บุน อัน
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการตวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ตามทุนทีอ่ อกและเรียกชาระ
แล้ ว (ร้ อยละ) 1/
6.589
-

หมายเหตุ: 1/ การถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าวได้นบั รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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4.2.2

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้ อยละของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว

จานวนหุ้น

1.

นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา

38,300,000

6.589

2.

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

22,823,800

3.927

3.

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

20,050,000

3.450

4.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

15,398,911

2.649

5.

น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรี สุชน

14,227,200

2.448

6.

นางภัทรภร ลิมปนวงศ์แสน

11,907,800

1.282

7.

นายอรรถรัตน์ ลีลาภัทร์

11,587,550

1.994

8.

นายณัฐวุฒิ ล้อมสุข

10,029,400

1.726

9.

นายชุน เฉิ น

9,959,800

1.714

10.

MEDALIST MARKETING CORPORATION

8,000,000

1.376

ผู้ถือหุ้นรายย่ อย

418,945,024

72.845

รวมหุ้นทุนทีอ่ อกจาหน่ าย

581,229,485

100.00

หมายเหตุ: 1/การถือหุ ้นของบุคคลดังกล่าวได้นบั รวมบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
ลาดับ
1.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว

นายสนัน่ ศิริพนิชสุธา

38,300,000

6.589

รวม

38,300,000

6.589
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4.3 โครงสร้ างรายได้ สาหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 สรุปได้ ดงั นี้
โครงสร้ างรายได้ รวมการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ หลักจาแนกตามผลิตภัณฑ์
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ยังไม่มีการรับรู ้รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากยังอยูใ่ นระหว่างการลงทุน
งบการเงินรวม
ประเภทของรายได้

2555
ล้ านบาท

2556
ล้ านบาท
%

%

2557
ล้ านบาท
%

ม.ค.-ก.ย. 2558
ล้ านบาท
%

รายได้จากธุรกิจเครื่ องเล่นสันทนาการ

21.65

23.89

7.18

8.01

3.61

7.02

-

-

รายได้จากธุรกิจบริ การจัดงานฯ
รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รายได้อื่น
รายได้รวม

63.84
5.15
90.64

70.43
5.68
100

78.44
3.98
89.60

87.54
4.45
100

47.12
0.70
51.43

91.62
1.36
100

0.44

1.58

27.45
27.89

98.42
100

4.4 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 สรุปได้ ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

(หน่ วย: พันบาท)

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

55,345

17.01

30,114

7.57

6,274

2.07

172,552

21.37

เงินลงทุนชัว่ คราว

45,000

13.83

0

0.00

11,539

3.80

200,000

24.77

1,448

0.45

0

0.00

7,600

2.50

0

0.00

23,565

7.24

20,514

5.15

61,271

20.17

2,979

0.37

0

0.00

0

0.00

0

0.00

23,000

2.85

6,238

1.92

0

0.00

0

0.00

0

0.00

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

26,427

8.12

8,878

2.23

0

0.00

0

0.00

เงินประกันโครงการ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

35,000

4.34

69,266

21.29

242,583

60.95

165,842

54.60

168,106

20.82

1,140

0.35

34,144

8.58

4,048

1.33

8,110

1.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-กิจการอื่น
- ลูกหนี้ จากการขายเงินมัดจา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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รายการ
(หน่ วย: พันบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

228,429

70.21

336,233

84.48

256,574

84.48

609,747

75.52

416

0.13

1,493

0.38

0

0.00

100,000

12.39

45,000

13.83

45,000

11.31

45,000

14.82

45,000

5.57

0

0.00

11,000

2.76

0

0.00

0

0.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

24,561

7.55

3,760

0.94

1,532

0.50

52,185

6.46

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

26,944

8.28

176

0.04

180

0.06

153

0.02

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

0.00

320

0.08

433

0.14

270

0.03

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

96,936

29.79

61,749

15.52

47,145

15.52

197,608

24.48

325,365

100.00

397,982

100.00

303,719

100.00

807,355

100.00

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินมัดจาค่าที่ดิน

รวมสินทรัพย์

รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

(หน่ วย: พันบาท)

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

337

0.10

0

0.00

638

0.21

0

0.00

14,742

4.53

15,752

3.96

9,441

3.11

1,790

0.22

198

0.06

106

0.03

0

0.00

1,143

0.14

750

0.23

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5,334

0.66

13

0.00

3,770

0.95

577

0.19

674

0.08

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

679

0.21

5,908

1.48

1,987

0.65

6,540

0.81

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

16,719

5.14

25,536

6.42

12,643

4.16

15,481

1.92

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

286

0.09

179

0.04

0

0.00

5,108

0.63

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

44,264

5.48

- ผูค้ า้ ทัว่ ไป
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินรับล่วงหน้า
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รายการ
(หน่ วย: พันบาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

6,420

1.97

202

0.05

339

0.11

492

0.06

6,706

2.06

381

0.10

339

0.11

49,864

6.18

23,425

7.20

25,917

6.51

12,982

4.27

65,345

8.09

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

250,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

250,000

76.84

397,410

99.86

398,460

131.19

581,229

71.99

269,947

82.97

292,177

73.41

292,177

96.20

624,226

77.32

9,834

3.02

9,834

2.47

9,834

3.24

9,834

1.22

(227,269)

(69.85)

(325,861)

(81.88)

(408,092)

(134.36)

(471,630)

(58.42)

(572)

(0.18)

(1,495)

(0.38)

(1,642)

(0.54)

(1,649)

(0.20)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

301,940

92.80

372,065

93.49

290,737

95.73

742,010

91.91

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

325,365

100.00

397,982

100.00

303,719

100.00

807,355

100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

1,275,000

1,275,000

1,149,760

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

(หน่ วย: พันบาท)

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย

19,826

21.87

5,908

6.59

3,611

7.02

0

0.00

รายได้จากการบริ การ

65,662

72.44

79,709

88.96

47,122

91.62

443

1.59

ดอกเบี้ยรับ

3,903

4.31

902

1.01

448

0.87

8,706

31.22

รายได้อื่น

1,247

1.38

3,078

3.44

249

0.48

2,562

9.19

0

0.00

0

0.00

0

0.00

16,177

58.01

90,638

100.00

89,597

100.00

51,430

100.00

27,888

100.00

หนี้สูญรับคืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
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รายการ
(หน่ วย: พันบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ต้นทุนขาย

23,925

26.40

29,769

33.23

17

0.03

0

0.00

ต้นทุนบริ การ

57,546

63.49

80,253

89.57

51,064

99.29

295

1.06

ค่าใช้จ่ายในการขาย

18,533

20.45

11,082

12.37

1,414

2.75

5,081

18.22

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

34,893

38.50

46,721

52.15

50,045

97.31

54,257

194.55

0

0.00

0

0.00

23,411

45.52

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,815

13.68

0

0.00

21,227

23.69

0

0.00

0

0.00

138,060

152.32

0

0.00

7,822

15.21

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

27,719

99.39

192

0.21

124

0.14

35

0.07

266

0.95

273,149

301.36

189,176

211.14

133,808

260.17

91,433

327.86

(182,511)

(201.36)

(99,579)

(111.14)

(82,378)

(160.17)

(63,545)

(227.86)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิ ร์ต
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการขายโครงการ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

งบกระแสเงินสด
รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

(หน่วย: พันบาท)

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สอบทาน

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากการดาเนินงาน

(41,856)

(262,720)

(16,135)

(71,676)

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

91,029

68,798

(8,470)

(323,455)

(159)

168,691

765

561,409

49,014

(25,231)

(23,840)

166,278

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

6,331

55,345

30,114

6,274

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

55,345

30,114

6,274

172,552

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

13.66

13.17

20.29

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

7.50

1.98

6.86

39.39
25.74

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

-4.02

-12.43

-0.85

-5.10

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

4.16

3.94

1.15

0.59

87.82

92.73

317.18

620.70

2.67

6.23

11.51

n/a

136.79

58.56

31.72

n/a

8.63

7.14

3.93

0.06

42.30

51.14

92.92

5,723.69

Cash Cycle (วัน)

182.32

100.16

255.98

n/a

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILTY
RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)

11.09%

-28.50%

-0.69%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(%)

-57.80%

-96.02%

-102.12%

33.41%
-13,361.17%

อัตรากาไรอื่น (%)

5.68%

4.44%

1.36%

98.41%

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (%)

0.00%

0.00%

0.00%

-201.36%

-111.14%

-160.17%

0.00%
-227.86%

-46.43%

-29.55%

-24.86%

-12.31%

-44.55%

-27.53%

-23.48%

-11.44%

-288.34%

-274.19%

-2889.06%

-230.96%

0.22

0.25

0.15

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

0.05
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รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)

0.08

0.07

0.07

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

-217.00

-2,117.71

-460.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.09
-268.46
0.00

คาอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานปี 2555 - 2557
รายได้
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2557 จานวน 51.43 ล้านบาท ลดลง 38.17 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 42.60 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยแหล่งรายได้สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ รายได้จากการขาย และรายได้อื่น
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
รายได้จากการขาย
19.83
21.87
5.91
6.6
3.61
7.02
รายได้จากการบริ การ
65.66
72.45
79.71
88.96
47.12
91.62
รายได้อื่น
5.15
5.69
3.98
4.44
0.7
1.36
รวมรายได้
90.64
100
89.60
100
51.43
100
หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น รายได้จากการบริ การ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและค่าบริ การข้อมูล online ผ่านระบบเครื อข่ายผ่านตูเ้ ครื่ องเล่นปาเป้ าของบริ ษทั เป็ นต้น
รายได้ จากการขาย
สาหรับรายได้จากการขายในปี 2555 บริ ษทั มีรายได้จากการขายจานวน 19.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.15 เมื่อ
เที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ซึ่ งมีจานวน 23.65 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนรายได้จากการขายต่างประเทศเมื่ อเที ยบกับ
รายได้จากการขาย คิดเป็ นร้อยละ 83.16 ซึ่ งรายได้จากการขายส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นรายได้จากการจาหน่ ายเครื่ องเล่นปาเป้ า
อิเลคทรอนิ คส์ในต่างประเทศ ซึ่ งมีสัดส่ วนร้อยละ 31.06 ของรายได้จากการขาย เนื่ องจากยอดขายที่ ลดลง เป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง
สาหรับรายได้จากการขายในปี 2556 บริ ษทั มีรายได้จากการขายจานวน 5.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.20 เมื่ อ
เที ยบกับ ช่ ว งเดี ยวกัน ของปี ก่ อ น ซึ่ งมี จานวน 19.83 ล้านบาท เนื่ อ งจากยอดขายที่ ล ดลง เป็ นผลมาจากเศรษฐกิ จ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง
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สาหรั บ รายได้จ ากการขายในปี 2557 บริ ษ ัท มี รายได้จ ากการขายจ านวน 3.61 ล้านบาท ลดลงร้ อ ยละ 38.92
เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่ งมี จานวน 5.91 ล้านบาท เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ทาให้ไม่มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิม และยังไม่มีการรับรู ้รายได้จากธุรกิจใหม่เนื่องจากอยูใ่ นขั้นตอนของการลงทุน
รายได้ จากการบริ การ
รายได้จากการบริ การ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าเครื่ องเล่นอิเล็กทรอนิคส์ ของบริ ษทั ใหญ่ และรายได้จากการจัด
งานของบริ ษทั ย่อย ในปี 2556 บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การคิดเป็ นร้อยละ 88.96 ของรายได้รวมของบริ ษทั
สาหรับรายได้จากการบริ การในปี 2557 เป็ นรายได้จากการจัดงานของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีรายได้จานวน
47.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ40.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจานวน 78.82 ล้านบาท (เฉพาะรายได้ของบริ ษทั
ดังกล่าว) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว
รายได้ อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ได้แก่ รายได้จากการบริ การ ดอกเบี้ ยรับ กาไรจากการจไหน่ ายสิ นทรัพย์ กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าบริ การข้อมูล Online ผ่านระบบเครื อข่ายผ่านตูเ้ ครื่ องเล่นปาเป้ าของ Medalist เป็ นต้น ในปี 2555 บริ ษทั มี
สัดส่ วนรายได้อื่นคิดเป็ นร้อยละ 5.68 ของรายได้รวมของบริ ษทั ในปี 2556 บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้อื่นคิดเป็ นร้อยละ 4.44
ของรายได้รวมของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั มีสดั ส่ วนรายได้อื่นคิดเป็ นร้อยละ 1.36 ของรายได้รวมของบริ ษทั โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากดอกเบี้ยรับ
ต้ นทุนขาย
รายการ
ต้นทุนจากการขาย
รายได้จากการขาย
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

ปี 2555
18.46
19.83
93.09

ปี 2556
9.78
5.91
165.48

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
0.02
3.61
0.55

ต้นทุนขายของบริ ษทั ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 18.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 93.09 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายคงที่ยงั คงเท่าเดิม
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 9.78 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 165.48 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายคงที่ยงั คงเท่าเดิม
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 0.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.55 ของรายได้จากการขาย ซึ่ งลดลงเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากในปี 2556 บริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในส่ วนของสิ นค้าและวัสดุ
ประกอบการผลิตทั้งจานวน ต้นทุนขายที่แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อจาหน่ายเท่านั้น
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ต้ นทุนบริการ
รายการ
ต้นทุนจากการบริ การ
รายได้จากการบริ การ
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการบริ การ (ร้อยละ)

ปี 2555
57.55
65.66
87.64

ปี 2556
80.25
79.71
101.93

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
51.06
47.12
108.36

สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีตน้ ทุนบริ การ จานวน 57.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.64 ของรายได้จากการบริ การ ซึ่ ง
เพิ่มขึ้น เนื่องรายได้จากการจัดงานของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีตน้ ทุนบริ การ จานวน 80.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 101.93 ของรายได้จากการบริ การ ซึ่ง
เพิม่ ขึ้น เนื่องรายได้จากการจัดงานของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานบางโครงการยังไม่มีการรับรู ้รายได้
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีตน้ ทุนบริ การ จานวน 51.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 108.36 ของรายได้จากการบริ การ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานบางโครงการที่เกิดผลขาดทุนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายจากการขายและบริ หาร
รวมรายได้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

ปี 2555
18.53
28.85
11.51
58.89
90.64
64.97

ปี 2556
11.08
168.29
9.81
189.18
89.6
211.13

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
1.41
75.37
5.94
87.72
51.43
160.84

ในปี 2557 2556 และ 2555 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 82.72 ล้านบาท จานวน 189.17 ล้าน
บาทและ จานวน 58.89 ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เช่น ค่าจัดการ
ด้านการตลาด ค่ าโฆษณาส่ ง เสริ ม การขาย ค่ า ตัด จ าหน่ า ยเครื่ อ งหมายการค้า เป็ นต้น ส่ ว นค่ า ใช้จ่ ายในการบริ ห าร
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ พนัก งาน หนี้ สงสัยจะสู ญ ขาดทุ น จากการจาหน่ ายเงิ น ลงทุ น ขาดทุ น จากการจาหน่ าย
ทรัพย์สินและขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดงานฯ เป็ นต้น
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กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
กาไรสุทธิ
(185.51)
(99.58)
(82.38)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
(0.73)
(0.32)
(0.31)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
(201.37)
(111.14)
(159.89)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
(46.43)
(26.76)
(24.70)
อัตราผลตอบแทนส่วนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
(44.55)
(27.53)
(23.47)
อัตราส่ วนทางการเงิ นในปี 2556 และ 2555 ที่ ลดต่ าลง เนื่ องจากยอดขายที่ ลดลง เป็ นผลมาจากเศรษฐกิ จโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง เป็ นเหตุให้กาไรจากผลการดาเนินงานลดลง ส่ วนในปี 2557 เกิดจาก
การที่ บริ ษทั ยังไม่มีการรับรู ้รายได้จากธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งยังอยูใ่ นขั้นตอนการลงทุน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หนี้สงสัยจะสู ญ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย และขาดทุนจากการลด
มูลค่าของเงินลงทุน
ผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 27.89 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีจานวน 36.76 ล้านบาท หรื อ ลดลง จานวน 8.87 ล้านบาท คิดเป็ นการ ลดลง ร้อยละ 24.13 โดยมีรายได้จาก
การขายและให้บริ การในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 0.44 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี
จานวน 36.04 ล้านบาท หรื อ ลดลง จานวน 35.60 ล้านบาท คิดเป็ นการ ลดลง ร้อยละ 98.75 ของรายได้จากการขายและ
ให้บริ การ สาเหตุหลักเกิดจาก บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นขั้นตอน
ของการลงทุนและยังไม่มีการรับรู ้รายได้ในปั จจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและให้บริ การในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 0.30 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 37.52 ล้านบาท หรื อ ลดลงจานวน 37.22 ล้านบาท คิดเป็ นการ ลดลง ร้อยละ 99.20โดยมี
กาไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 0.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.09 ของรายได้จากการขายและ
ให้บริ การ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีผลขาดทุนขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 1.48
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.11 ของรายได้จากการขายและให้บริ การ สาเหตุหลักที่ทาให้ปี 2557 เกิดผลขาดทุนจากการ
ขายและให้บริ การเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทาให้เกิดผลกระทบกับโครงการบางส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 91.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ นที่ มี จานวน 69.24 ล้านบาท หรื อ เพิ่ มขึ้ น จานวน 21.90 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.63 สาเหตุห ลัก เกิ ด จาก
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริ ษทั มีการวางแผนการลงทุนและการเพิ่มทุนในระหว่างปี
ในขณะที่บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 0.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีจานวน 0.02 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น จานวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,250 สาเหตุหลักเกิดจาก บริ ษทั มี
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การกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน ทาให้บริ ษทั มี ผลขาดทุน สุ ทธิ ในงวด 9 เดื อนแรกของปี 2558
จานวน 63.55 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 69.86 ล้านบาท หรื อ ลดลงจานวน 6.31 ล้าน
บาท คิดเป็ นการ ลดลงร้อยละ 9.03 โดยบริ ษทั มีอตั ราขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 227.86 ของ
รายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับอัตรากาไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี ก่อนที่เท่ากับร้อยละ 190.41
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 303.72 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2556 ซึ่ งมีจานวน
397.98 ล้านบาท โดยสิ น ทรั พ ย์ร วมในปี 2557 แบ่ ง เป็ นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น 256.57 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.48
ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 47.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ15.52 ของสิ นทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ
ณ สิ้ นปี 2556 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 347.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.25 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
50.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ของสิ นทรัพย์รวมโดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการลดลงของสิ นทรัพย์ เกิดจาก
การจาหน่ ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การจาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อสิ นค้า
ล้าสมัยเพิ่มขึ้น และการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ณ สิ้นปี 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 397.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2555 ซึ่งมีจานวน
325.37 ล้านบาท โดยสิ น ทรั พ ย์ร วมปี 2556 แบ่ งเป็ นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น 347.23 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 87.25 ของ
สิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ของสิ นทรัพย์รวม เมื่อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี
2555 ที่ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 228.43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.21 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96.94
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.79 ของสิ นทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของการลดลงของสิ นทรัพย์ เกิ ดจากการ
จาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้ น และการบันทึ กขาดทุนจากการลด
มูลค่าของเงินลงทุน
ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 325.37 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2554 ซึ่ งมีจานวน
493.92 ล้านบาท โดยสิ น ทรั พ ย์ร วมปี 2555 แบ่ งเป็ นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น 228.43 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.21 ของ
สิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.79 ของสิ นทรัพย์รวม เมื่อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี
2554 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 194.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39.29 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 299.87
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.71 ของสิ นทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการลดลงของสิ นทรัพย์ เกิดจากการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น และการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
ในปี 2557 เงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษทั มีจานวน 11.54 ล้านบาท เป็ นเงินฝากประจา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.125
ต่อปี
ในปี 2556 บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนชัว่ คราว
ในปี 2555 เงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษทั มีจานวน 45.00 ล้านบาท เป็ นเงินฝากประจา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05
ต่อปี
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ในปี 2557 มีจานวน 13.91 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่น 6.31 ล้านบาทและ
ลูกหนี้ การค้ากิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจานวน 7.60 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่ งมีลูกหนี้ การค้าจานวน 19.77 ล้านบาท
แบ่งเป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่น 19.77 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับชาระค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น และบริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ในปี 2556 มีจานวน 19.77 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 19.77 ล้านบาท โดย
เพิม่ ขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าจานวน 12.07 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 12.07 ล้านบาท เนื่องจากในปี
ดังกล่าวบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่เนื่องจากการเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ในปี 2555 มีจานวน 12.07 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 12.07 ล้านบาท โดย
ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีลูกหนี้ การค้าจานวน 13.62 แบ่งเป็ นลูกหนี้ การค้ากิจการอื่น 7.46 ล้านบาท และลูกหนี้การค้ากิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 6.16 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับชาระค่าสิ นค้าเพิม่ ขึ้น และจากยอดขายใหม่ที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิ ง มีผลทาให้ลูกหนี้ การค้าลดลง และบริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6- 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

ปี 2555
จานวน ร้ อยละ
6.68
13.40
7.56
15.17
0.26
0.52
0.77
1.54
34.58
69.37
49.85
100.00
(37.78)
12.07

ปี 2556
จานวน ร้ อยละ
1.88
4.44
14.27
3.24
0.96
2.25
2.65
6.24
35.45
83.83
55.21
100.00
(35.44)
19.77

ปี 2557
จานวน ร้ อยละ
3.82
8.35
2.49
5.44
39.45
86.21
45.76
100.00
(39.45)
6.30

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อายุลูกหนี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6- 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวม

ปี 2555
จานวน ร้ อยละ
16.18
100.00
16.18
100.00

ปี 2556
จานวน ร้ อยละ
16.18
100.00
16.18
100.00

ปี 2557
จานวน ร้ อยละ
2.28
5.32
22.37
16.18
77.63
23.78
100.00
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อายุลูกหนี้

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

จานวน ร้ อยละ จานวน จานวน ร้ อยละ จานวน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(16.18)
(16.18)
(16.18)
รวม
0.00
0.00
7.60
บริ ษทั มีนโยบายในการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการ
เก็บหนี้และตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารเห็นว่าอาจเกิดความ
ไม่แน่นอนในการเรี ยกชาระหนี้ ผูบ้ ริ หารจะมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวนเท่ากับมูลค่าลูกหนี้คงค้างทันที
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายตัดหนี้ สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตัดหนี้ สูญ บริ ษทั จะต้อง
ติดตามทวงถามให้ชาระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และยังไม่ได้รับชาระหนี้ โดยปรากฏว่า
1) ลูกหนี้ ถึงแก่ความตาย เป็ นคนสาบสู ญ หรื อมีหลักฐานว่าสาบสู ญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชาระหนี้ ได้
หรื อ
2) ลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้ของเจ้าหนี้ รายอื่นที่มีบุริมสิ ทธิ เหนื อทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ก่อนเป็ นจานวน
มากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจตัดจาหน่ายหนี้สูญจากการดาเนิ นการโดยฟ้ องร้องลูกหนี้
ในคดีแพ่งหรื อคดีลม้ ละลาย และศาลได้มีคาสัง่ รับคาฟ้ องนั้นแล้ว
สิ นค้ าคงเหลือสุทธิ
สิ น ค้าคงเหลื อ สุ ท ธิ ประกอบด้วย สิ น ค้าสาเร็ จ รู ป งานระหว่างผลิ ต วัต ถุดิ บ วัต ถุ ดิ บ ระหว่างทาง และวัส ดุ
สิ้นเปลือง ทั้งนี้บริ ษทั มีจานวนสิ นค้าคงเหลือลดลงจากจานวน 8.88 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น ศูนย์บาท ในปี 2557 เนื่องจาก
ในระหว่างปี บริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือส่วนใหญ่ และกลับรายการค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยจานวน 31.52 ล้านบาท
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ในปี 2557 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวน 1.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจานวน 3.76 ล้านบาท
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ในปี 2556 มี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญ ชี จานวน 3.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555
ที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 24.56 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในปี 2549 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภูเก็ต เพนนิ นซูลา จากัด จานวน 1.2 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
116.66 บาท เป็ นจานวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
เกี่ยวเนื่องมาจากกรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของ
บริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ ายเกิดข้อพิพาทกัน ทาให้บริ ษทั ไม่ได้รับงบการเงินของบริ ษทั ที่
ลงทุนไว้ต้ งั แต่ปี 2550 ดังนั้น เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งถือเป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
งบการเงินรวมได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีที่เคยบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
บริ ษทั บันทึ กเงิ นลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนที่ จ่ายซื้ อเงินลงทุน ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีอานาจควบคุมหรื ออิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ดังกล่าว
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ในปี 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด โดยลงทุนในหุน้ สามัญจานวน 4.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 10
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุน้ ร้อยละ 9) โดยบริ ษทั ดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 ข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทาให้บริ ษทั ยังไม่สามารถประเมิ น ผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวได้
ในเดือนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยังไม่สามารถได้ขอ้ ยุติ ประกอบกับบริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า
จากัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ องการบุกรุ กที่สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
เชื่อว่าโอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน จึงมีมติให้บริ ษทั บันทึกค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในเดือนธันวาคม 2557 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยังไม่ได้ขอ้ ยุติ
ที่ ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา จานวน 52.87 ล้านบาท เป็ นที่ดินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายโรงงาน คลังสิ นค้าในอนาคต โดยที่
ประชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2551 มี มติ ให้น าเงิ น ทุ นในส่ วนที่ จะใช้ในการขยายโรงงานผลิ ตสิ นค้า
คลังสิ นค้าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปรับพื้นที่ของโรงงานจนมีพ้ืนที่เพียงพอกับการผลิตสิ นค้า
ในปั จจุบนั จึงไม่มีความจาเป็ นต้องขยายโรงงานในขณะนี้
ในปี 2555 บริ ษทั ได้นาที่ดินรอการพัฒนามาจัดสรรที่ดิน เพื่อขายตามโครงการ ดิ อิมเพลส โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อย
ทั้งหมดจานวน 49 แปลง จาหน่ายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และแปลงสาธารณูปโภคจานวน 2 แปลง
ซึ่ งคาดว่าเฟสแรกจะแล้วเสร็ จพร้อมขายในปี 2556 ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์ดังกล่าว ได้แสดงเป็ นต้นทุ นการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2556 บริ ษทั ได้แสดงมูลค่าที่ดินรอการพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒาที่ดินโครงการ ดิ อิมเพลส จานวน
134.58 บาท และซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่าที่ชาระแล้ว 108 ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริ ษทั ฯได้พิจารณาจาหน่ ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดิ อิ มเพลส ด้วย
มูลค่าสิ่ งตอบแทน 144.28 ล้านบาท และได้แสดงมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ ตักสิ ลา
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดมหาสารคาม จานวน 165.84 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรั พย์ ที่ไม่ มีตัวตน
ในเดือนมีนาคม 2548 บริ ษทั ซื้ อสิ ทธิ การใช้ตราสิ นค้า “Medalist” จาก MMC ซึ่ งมีมูลค่ารวมประมาณ 115 ล้าน
บาท ทาให้บริ ษทั มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจาหน่ายเครื่ องเล่นอิเลคทรอนิ คส์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่าวได้ทวั่ โลก ยกเว้นประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริ กา บริ ษทั มีนโยบายตัดจาหน่ายค่าสิ ทธิ ใน
การใช้ค่าเครื่ องหมายการค้าด้วยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดย ณ สิ้ นปี 2555 และ 2554 มูลค่าสุ ท ธิ ตามบัญชี ของ
เครื่ องหมายการค้าเป็ นจานวน 25.08 ล้านบาท และ 36.65 ล้านบาทตามลาดับ
ในปี 2556 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่ องหมายการค้าเป็ นจานวน 19.36
ล้านบาท โดย ณ สิ้ นปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของเครื่ องหมายการค้าเป็ นจานวนศูนย์บาทและ 25.08 ล้าน
ตามลาดับ
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ณ สิ้ นปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นจานวน ศูนย์บาท
และ 1.86 ล้านบาทตามลาดับ
ในปี 2557 และ 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชี จานวน 0.18
ล้านบาทและ 0.18 ล้านบาท ตามลาดับ
สภาพคล่ องและความพอเพียงของเงินทุน
สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นลบจานวน 41.85 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2554
ซึ่ งมีจานวน 10.71 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของกระแสเงิ นสดลดลง 4.02 เท่า เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดี่ยวกัน
ของปี ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรที่ลดลง ตามยอดขายที่ลดลง ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ้นปี 2555 จานวน 55.34 ล้านบาท
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานเป็ นลบจานวน 262.72 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี
2555 ซึ่ งมีจานวน 41.85 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของกระแสเงิ นสดลดลง 12.43 เท่า เมื่อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั นาเงินสดใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ ยอดขายที่
ลดลง ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2556 จานวน 30.11 ล้านบาท
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นลบจานวน 16.14 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2556
ซึ่ งมีจานวน 262.72 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 0.85 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ที่ ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากระหว่างปี บริ ษทั มีการจาหน่ ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ‘ดิ อิมเพรส’ และ
นาเงิน ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2557 จานวน 6.27 ล้านบาท
4.5 แหล่งทีม่ าของเงินทุน
4.5.1. หนีส้ ิน
ณ สิ้นปี 2555 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 23.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จานวน 9.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
ณ สิ้นปี 2556 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 25.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จานวน 2.49 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเงินรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 12.98 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2556 จานวน 12.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมา
จากการเงินรับล่วงหน้า เละค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง
4.5.2. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บสิ้ นปี 2555 บริ ษทั มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวน 301.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 เป็ นผลมาจากผล
ประกอบการที่ลดลง
สาหรับสิ้ นปี 2556 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจานวน 372.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็ นผลมาจากการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
สาหรั บสิ้ นปี 2557 บริ ษทั มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวน 290.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็ นผลมาจากผล
ประกอบการที่ลดลง
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4.5.3. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีรายการภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาปรับปรุ งอาคารและเฟอร์ นิเจอร์ จานวน 15.01
ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากรายการจ้างเหมาที่ ได้ทาไว้กบั ผูร้ ับจ้างในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และมีสัญญาซื้ อขายที่ดินที่
จานวน 132 ล้านบาทที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการ ซึ่ งในเดือน ธันวาคม บริ ษทั มีการจาหน่ายเงินมัดจาที่ดินที่ดงั กล่าว
ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
4.5.4. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า และกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดใน
การพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดจาหน่ายในโครงการที่บริ ษทั ลงทุน รวมทั้งความ
เสี่ ย งของราคาวัส ดุ ก่ อ สร้ าง ค่ าแรงงานที่ ป รั บ ตัว สู งขึ้ น และสภาวะขาดแคลนแรงงานก่ อ สร้ าง ปั ญ หาผูร้ ั บ เหมาไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งมีผลกระทบให้ตน้ ทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดความดังกล่าวบริ ษทั จึงมีการจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
โดยการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 807.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นปี 2557 จานวน
503.64 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.82 สาเหตุหลักเกิดจาก ระหว่างปี บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 65.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จาก ณ สิ้ นปี 2557 จานวน
52.36 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 403.39 สาเหตุหลักเกิดจาก ระหว่างปี บริ ษทั มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ใน
การดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 742.01ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้ นปี 2557
จานวน 451.27 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 155.22 สาเหตุหลักเกิ ดจาก ระหว่างปี บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุ นจาก
ผูถ้ ือหุน้
4.6 ตราสารหนี้ เงินกู้ หนีส้ ิน และหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
4.6.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจาหน่ ายตามที่ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และ
มอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พจิ ารณาออกจาหน่ ายตามทีเ่ ห็นสมควร
- ไม่มี
4.6.2 ยอดรวมของเงินกู้ทมี่ กี าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาสินทรัพย์ วางเป็ นหลักประกัน
- บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง จานวน 50 ล้านบาทโดยมีหลักประกันเป็ นเงิ น
ฝากประจาของธนาคารเดียวกัน
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4.6.3 ยอดรวมมูลค่ าหนีส้ ินประเภทอืน่ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนาสินทรัพย์ เป็ นหลักประกัน
- บริ ษทั มีการวางเงินฝากประจากับธนาคารในประเทศจานวน 50 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว
4.6.4 หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
- ไม่มี
4.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และจะไม่
มีผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียนและการประกอบการของบริ ษทั โดยเป็ นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริ ษทั ได้ออก
และจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
4.8 คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีม่ สี าระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ที่ คดี อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ดังนี้
ก. ความคืบหน้ าคดีความที่ 1
ความคืบหน้าของคดี ขอ้ พิพาท ระหว่างกรรมการของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ด้วย ได้ร่วมลงทุ น กับ กรรมการของ บริ ษ ัท ภูเก็ ต เพนนิ น ซู ล่ า จากัด แล้วต่ อ มาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ ายเกิ ด ข้อ พิ พ าทกัน
ในเดือนธันวาคม 2556 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทยังไม่สามารถได้ขอ้ ยุติ ประกอบกับ บริ ษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จากัด มี
คดี ความเกี่ยวกับหนี้ สินจานวนมาก และคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่ องการบุกรุ กที่ สาธารณะ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่า
โอกาสที่จะได้ขอ้ ยุติท้ งั หมดคงใช้เวลานาน และอาจมีผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ที่บริ ษทั ไปลงทุน จึงมีมติให้บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจานวน เป็ นจานวนเงิ น 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข.ความคืบหน้ าคดีความที่ 2
1. โจทก์

บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั
เอเชีย คอร์ปอเรทดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2. จาเลย เมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่
3. ศาลที่ฟ้องคดี ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
4. คดีหมายเลข ดาที่ กค. 82/2554 , คดีหมายเลขแดงที่ กค.228/2555
5. ข้อหาหรื อฐานความผิด ผิดสัญญาซื้อขาย
6. วันที่ศาลมีคาพิพากษา 30 ตุลาคม 2555
7. ทุนทรัพย์
17,945,348.76 บาท
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8. สถานะของคดี
8.1 โจทก์ยนื่ ฟ้ องจาเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2554
8.2 จาเลยยืน่ คาให้การ และฟ้ องแย้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
8.3 โจทก์ยนื่ คาให้การ และฟ้ องแย้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
8.4 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้สืบพยานโจทก์ และพยานจาเลยแล้วมี
คาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ให้จาเลยชาระเงินแก่โจทก์ 17,945,348.76 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 16,178,514.08 บาท นับถัดจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 31
พฤษภาคม 2554) จนกว่าจะชาระเสร็ จ กับให้จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกาหนดค่า
ทนายความให้ 1,000,000 บาท ยกฟ้ องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมฟ้ องแย้งให้เป็ นพับจาเลยไม่ได้อุทธรณ์
คดีถึงที่สุดแล้ว
8.5 วันที่ 26 สิ งหาคม 2556 โจทก์ได้ขอให้พนักงานบังคับคดีหุน้ ที่จาเลยมีชื่อถือกรรมสิ ทธิ์จานวน
24 ล้านหุน้ เพื่อขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้แก่โจทก์
ปั จ จุ บั น บริ ษัท ฯ ได้ รั บ ช าระหนี้ เรี ยบร้ อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558 จ านวนรวมทั้ งสิ้ น
24,413,972.66 บาท เป็ นยอดเงินตามคาสั่งศาล 17,945,348.76 บาท ดอกเบี้ยจานวน 5,265,773.90 บาท
ค่าดาเนินการอื่นๆจานวน 1,202,850 บาท
ค. ความคืบหน้ าคดีความที่ 3
1. โจทก์

บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2. จาเลย เมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ ที่ 1, บริ ษทั ดาร์ทไลฟ์ จากัด ที่ 2.
3. ศาลที่สงั่ ฟ้ อง ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
4. คดีหมายเลข ดาที่ ทป. 159/2556
5. ข้อหาหรื อฐานความผิด โอนสิ ทธิเรี ยกร้อง ผิดสัญญา ให้ชาระหนี้
6. วันที่ศาลมีคาพิพากษา 7. ทุนทรัพย์
21,717,284.98 บาท
8. สถานะของคดี
โจทก์ยื่นฟ้ องจาเลยทั้งสองต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศาลได้ส่งหมายเรี ยกและสาเนาคาฟ้ องให้แก่จาเลย
ทั้งสองซึ่ งมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ ปุ่นตามลาดับ ซึ่ ง
จาเลยที่ 2 ได้รับหมายเรี ยกและสาเนาคาฟ้ องไว้แล้ว และได้แต่งตั้งทนายความเพื่อ
ต่อสู ้คดีแล้ว ในส่ วนของจาเลยที่ 1 ศาลยังไม่ได้รับแจ้งผลการหมายเรี ยกและสาเนา
คาฟ้ องจากหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริ กา อนึ่ง ศาลได้นดั ชี้สองสถานหรื อนัด
พร้อมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินคดีในวันที่ 20 เมษายน 2558
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมมี
มติให้ถอนฟ้ องบริ ษทั เมดดาลิสท์ มาร์ เก็ตติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จาเลยที่ 1 และ บริ ษทั
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ดาร์ ทไลฟ์ จากัด ที่ 2 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับจาเลยเพื่อให้ชาระ
หนี้ ตามคดี ความที่ 2 อยู่ และโอกาสที่ จะชนะคดีรวมถึงการได้รับชาระหนี้ มีไม่สูง
หากยืดเยื้อจะทาให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่าย จึงมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนฟ้ องจาเลยใน
คดีดงั กล่าว
4.9 ผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นทีถ่ ือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 บริ ษทั มีรายการระหว่างกันกับนิ ติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ดังนี้
1. รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั เมดดาลิสท์ - มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายศักดา อาจ
วิชนั่ จากัด
องค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี
2556 ถึงปัจจุบนั
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิจิตร คาภูมี
ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง
ปัจจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือ
หุ้นในสัดส่ วน 89%ของทุนจดทะเบียน

ลักษณะรายการ
รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้อื่น

- ซื้ อสิ นค้า

- ค่าใช้จ่ายอื่น

2. บริ ษทั บูสท์ พลัส
จากัด

- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายศักดา อาจ
องค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี
2556 ถึง กันยายน 2557
- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิจิตร คาภูมี
ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง
ปัจจุบนั
- ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั ถือ
หุ้นในสัดส่ วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

-

-

654

-

-

-

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับรายได้อื่นมีความสมเหตุสมผล
เนื่ องจากเป็ นรายการที่เกิดจากการให้เช่า
สานักงาน ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางการค้าปกติ
ทัว่ ไป สาหรับราคานั้น เป็ นราคาที่ไม่แตกต่าง
จากการทารายการกับบุคคลภายนอกภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน
สาหรับรายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และไม่
แตกต่างจากการทารายการกับบุคคลภายนอก
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
สาหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การตามเงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งเป็ น
ปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่างจากการทา
รายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ

หน้า 24 จาก 28

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

(พันบาท)

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

- รายได้อื่น

40

ม.ค.-ก.ย. 2558
-

ยอดคงเหลือที่มี
สาระสาคัญ

43

186

-

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความเหมาะสม
ตามแนวทางการค้าปกติ และเป็ นราคาที่
สอดคล้องกับราคาตลาดซึ่ งไม่แตกต่างจาก
ราคาที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน

-

-

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความเหมาะสม
ตามแนวทางการค้าปกติ และอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขของธุรกิจปกติทวั่ ไป

3,539

2,351

ปี 2557

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความเหมาะสม
เนื่ องจากเป็ นรายการค่าบริ การตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็ นราคาซึ่ง
ไม่แตกต่างจากราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความเหมาะสม
ตามแนวทางการค้าปกติ และอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขของธุรกิจปกติทวั่ ไป

- ลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้ อื่น
3. บริ ษทั ไมด้า
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิ
วิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี
2556

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

ยอดคงเหลือที่มี
สาระสาคัญ
- เจ้าหนี้ การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่น
4. คุณกรวรรณ ใจ
วันดี

5. บริ ษทั กริ ฟฟิ น
เอฟโวลูชนั่ จากัด

6. บริ ษทั ไมด้า แอส
เซ็ท จากัด (มหาชน)

7. บริ ษทั บูส แบงก
อก จากัด
8. บริ ษทั ท็อป เอลลิ
เม็นทส จากัด

เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ
1.37 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั

- มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิ
วิกูล และนางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล
และถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จนถึง
เดือน พฤษภาคม ปี 2556
- มีกรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ในบริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จากัด(มหาชน)
คือ นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล จนถึง
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
- มีกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557
- มีกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

รายการดังกล่าวเป็ นรายการตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าปกติ

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้า 25 จาก 28

มูลค่ ารายการระหว่างกัน
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
9. บริ ษทั เมดดาลิสท์
มาร์เก็ตติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
10. นางสาวชวัล
ลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะความสัมพันธ์

(พันบาท)

ลักษณะรายการ
ปี 2557

ม.ค.-ก.ย. 2558

เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ
6.02 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั

-

-

เป็ นกรรมการของบริ ษทั จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2557

-

-

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

2. รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. บริ ษทั มอนเธอร์
เร่ ย ์ พาร์ค รี สอร์ท
จากัด

มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ คือ คุณวาริ ณี อ่อนโชติ ตั้งแต่
เดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึง ปัจจุบนั

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- รายได้ค่าบริ การ

12,243

-

634.34

-

ยอดคงเหลือที่มี
สาระสาคัญ
- ลูกหนี้ อื่น

7,600

3,401

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

100

40

รายการดังกล่าวเป็ นรายการตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าปกติ

รายได้,ค่าใช้จ่าย,
ที่มีสาระสาคัญ
- ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าบริ การตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทางการค้าปกติซ่ ึ งไม่แตกต่าง
จากราคาที่ทากับบุคคลภายนอกภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน

-รายได้จากการ
ขายสิ นทรัพย์

2. คุณกรวรรณ ใจ
วันดี

3. บริ ษทั ไมด้า
ลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
1.37 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั

- มีกรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
บริ ษทั ไมด้า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) คือ
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล จนถึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายได้ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นค่าบริ การตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
รายการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการขายตาม
ราคาตลาดบวกกาไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความเหมาะสม
ตามแนวทางการค้าปกติ และอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขของสัญญาทางธุ รกิจปกติทวั่ ไป

หน้า 26 จาก 28

4.10 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระมี ความเห็ นว่า การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด จะทาให้
บริ ษทั มีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว โดยเป็ นการขยายช่องทางและแหล่ง
รายได้เพิ่มเติมให้กบั บริ ษทั กอปรกับยังเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริ ษทั ที่เกิดจากการระดมทุนจาก
การขายหุ ้นจากการขายหุ ้น สามัญเพิ่ มทุ นแก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Rights Offering :RO) นอกเหนื อจากนี้ หากพิ จารณาถึ งความ
เหมาะสมในมูลค่าการเข้าทารายการ โดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงิ นของ ORIN ตาม
สมมุติฐานที่กาหนดขึ้นภายใต้หลักแห่ งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีความเห็นว่า มูลค่าของ ORIN จากการ
ประมาณการด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flows) พร้อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity
Analysis) เกี่ยวกับสมมติฐานในการที่จะสามารถดาเนินการโอนกรรมสิ ทธิ์ในห้องชุด รวมถึงการจัดทาโปรโมชัน่ ของห้องที่
ยังคงค้างในการจาหน่ายที่อาจจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของห้องที่จาหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง 168.38 –
192.10 ล้านบาท ซึ่ งสู งกว่ามูลค่าที่ เข้าทารายการที่ 160.00 ล้านบาท อยู่เท่ากับ 8.38 – 32.10 ล้านบาท หรื อสู งกว่าร้อยละ
5.24 – ร้อยละ 20.06 ของมูลค่าที่เข้าทารายการ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย เสี่ ย งต่ า ง ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของบริ ษทั เช่น ผลประกอบการของ ORIN อาจไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ การก่อสร้างล่าช้า ผูจ้ ะขายไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาได้ครบถ้วน และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการชาระค่าหุ ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นงวดที่ 1 ไปแล้วเป็ นจานวนสู งถึง 117.00 ล้านบาท
หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการทารายการจานวน 160.00 ล้านบาท กอปรกับเมื่ อพิจารณาระหว่างการเข้าทา
รายการกับไม่เข้าทารายการดังกล่าว เห็นว่าการเข้าทารายการ บริ ษทั จะได้รับประโยชน์มากกว่า ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษัทเข้ าทารายการดังกล่ าว
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นควรศึ กษาข้อมูลทั้งหมดที่ ปรากฎในรายงานที่ ปรึ กษาทางการอิสระ ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ก่อนการตัดสิ นใจว่า จะพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าทารายการดังกล่าวหรื อไม่ โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและการตัดสิ นใจของ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
4.11 สรุปสัญญาทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
สัญญาต่างๆ ทั้งหมดที่ บริ ษทั ได้เข้ากระทา เป็ นการกระทาขึ้ นตามปกติของการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ภายใต้
หลักการกระทากับบุคคลภายนอก ผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย (an arm’s-length basis)
4.12 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย 1 ราย เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 ของหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ คร้ังที่1/2559
4.13 ข้ อมูลอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี
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เอกสารและหลักฐาน
ทีผ่ ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วม
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ื อหุ ้ น (บัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัต รข้าราชการ หรื อ บัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ บัต รประจาตัวของผูม้ อบอ านาจ และบัตรประจาตัวหรื อ หนังสื 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 นเอกสารที่ จดั ทาขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ย น และยื่น เอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่ เวลา 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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ข้ อบังคับของบริษทั เฉพาะส่ วน
เกีย่ วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการ
ประชุ มวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้ นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสื อขอให้คณะกรรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วยในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ื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 โดยระบุ ว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่ าวนัด
ประชุ ม ในหนังสื อพิ มพ์ติดต่อกัน 3 วันก่ อนวันประชุ มไม่ น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัด
ประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่ นายทะเบีย นกาหนด หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ ประธาน
กาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุ มไม่นอ้ ย
กว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้ นร้ องขอ ให้ นัดประชุ มใหม่ และให้ ส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุ ม
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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 ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงและมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ป กติ ใ ห้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ 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 เช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ
บางส่ วนที่ สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุ 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 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ ประชุ 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
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ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษ ทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ ใช้บงั คับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพ ย์ที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนแล้วแต่กรณี 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 นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการโดยใช้ เสี 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 งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวน
กรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม 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

เอกสารแนบ 5

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
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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 เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development 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
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 63 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road,
Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
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กิจการใดที่ผรู้ ั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 ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ั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.
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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 เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development 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 63 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road,
Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 - เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
Agenda 1 – To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on
30 April 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 2 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัท โอริ น พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (“โอริน”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้ น
สามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้นจานวน 160,000,000 บาท
Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is
equivalent to 100 percent of Orin’s total shares, totaling Baht 160,000,000.
(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 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษทั ใหม่ ชื่ อย่ อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษทั
Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal of the Company.
(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 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงชื่อของบริษทั
Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change
of the Company’s name.
(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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงชื่อของบริษทั
Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company’s name.
(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 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 6 – 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 ยงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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
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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

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 ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ 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 เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ องแซฟไฟร์ 201
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife
201 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
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
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 ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือ หุ้นจานวนทั้งสิ้ 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 63 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
Ordinary share
shares,
entitled to voting right
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 - เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
Agenda 1 – To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on
30 April 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 2 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัท โอริ น พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (“โอริน”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้ น
สามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้นจานวน 160,000,000 บาท
Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is
equivalent to 100 percent of Orin’s total shares, totaling Baht 160,000,000.
(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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั ใหม่ ชื่อย่ อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษทั
Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal of the Company.
(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 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงชื่อของบริษทั
Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change
of the Company’s name.
(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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงชื่ อของบริษทั
Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company’s name.
(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 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 6 – 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
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้อง 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
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. 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) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) 3.
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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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 เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 14 มกราคม 2559 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife
201 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

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 ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

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

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 ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง

Abstain

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

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 ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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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รายชื่อกรรมการอิสระของบริษทั
ในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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รายชื่อกรรมการอิสระของบริษทั ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. นางภวัญญา กฤตชาติ
นางภวัญญา กฤตชาติ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
67 ปี
ไทย
อยูบ่ า้ นเลขที่ 399/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
การศึกษา
- บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ - อบรมโครงการสิ นเชื่ออุตสาหกรรม โดย
ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
อายุ
สั ญชาติ
ทีอ่ ยู่

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
11 เดือน
ประสบการณ์ ทางาน
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
2552 – 2556
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2550 – 2551
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
2544 – 2549
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จากัด
2541 – 2543
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
2537 – 2540
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)
2517 - 2528
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จากัด
2514
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สานักงานใหญ่
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่นาเสนอในการประชุ ม

ไม่มี
หน้า 1 จาก 2

เอกสารแนบ 7

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษทั ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒ
ั นา
ชื่อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

63 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

11 เดือน

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่ อสาร
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ด้านบริ การจัดการระบบจาหน่าย)
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 11 ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการยานพาหนะและเครื่ องกล
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการระบบสื่ อสารและคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการกองระบบสื่ อสารฝ่ ายบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
การไฟฟ้ านครหลวง
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ านครหลวง
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่นาเสนอในการประชุ ม

ไม่มี
หน้า 2 จาก 2

เอกสารแนบ 8

แผนที-่ สถานทีจ่ ดั ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 1/2559

เอกสารแนบ 8

แผนที่-สถานที่จดั การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

สถานที่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแซฟไฟร์ 201

ณ ห้ องแซฟไฟร์ 201 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

