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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวินณุ รักษ์ พิธีกร กล่าวต้อ นรับผูถ้ ือ หุ ้นทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือ หุ ้น
ประจาปี 2558 โดยรายงานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน
- ทุนชำระแล้ ว
- แบ่งออกหุน้ สำมัญจำนวน
- มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ

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

บำท
บำท
หุน้
บำท

- โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย ยุท ธศำสตร์ และ
กลยุทธ์ ในกำรกำหนดทิศทำงของกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั โดยมี คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นเครื่ องมือ กลไก เพือ่ ให้กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และทิศทำงดังกล่ำว
- ในกำรประชุมในวันนี้ มี ผถู ้ ื อหุ ้นเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง 16 รำย นับรวมจำนวนหุ ้นได้ 13,502,828 หุ ้น และ
รับ มอบฉัน ทะเข้ำ ร่ ว มประชุ ม รวม 90 รำย นั บ รวมจ ำนวนหุ ้น ได้ 123,679,011 หุ ้น รวมทั้ง สิ้ น มี ผูเ้ ข้ำร่ ว มประชุ ม
106 รำย นับรวมจำนวนหุ ้นได้ 137,181,839 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.4280 ของหุ ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
เป็ นอันครบองค์ประชุ ม โดยองค์ประชุ มตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อ บังคับของบริ ษทั
กำหนดไว้วำ่ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ
1 ใน 3 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมดของบริ ษทั ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ (132,820,083 หุน้ )
- และเพื่อ ให้ ก ำรประชุ มเป็ นไปตำมหลักกำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี ในส่ วนของกำรออกเสี ย งลงคะแนนและระเบี ยบ
กำรปฏิบตั ิในที่ประชุม จึงขอเรี ยนชี้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ หุ ้นซึ่ งจะต้อ งลงมติในแต่ล ะวำระ พร้อมทั้ง
กฎเกณฑ์ข องที่ ป ระชุ ม เพื่อ ให้ก ำรประชุ ม ด ำเนิ น ไปด้ว ยควำมเรี ยบร้อ ย ครบถ้วน ตำมกฎระเบี ยบและข้อ บังคับ
ดังต่อไปนี้
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1. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ถือ ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งในแต่ละวำระ และไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสี ยง
และคะแนนในแต่วำระได้ เว้นแต่ในกรณี ของผูถ้ ือหุ ้นต่ำงประเทศซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย
ให้ถือหุน้ และดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียง
ครำวเดี ยวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสี ยงที่จะทำกำรลงคะแนนเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ตนถือ โดยใช้
ใบลงคะแนนที่ไ ด้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณี หำกกำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกที่กล่ ำวข้ำงต้น
จะถือกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
2. ในกำรนับคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสียงเฉพำะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง เท่ำนั้น ยกเว้นกำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระที่ 6 โดยจะนำคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงดังกล่ำว หักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้ำร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนั้นๆ โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ได้ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ยกมื อขึ้น เพื่อ ที่เจ้ำหน้ำที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบันทึกและสรุ ปผลให้ทรำบ
ต่อไป และในกำรนับคะแนนในครั้งนี้มี คุณเศรษฐกิจ ภู่นวล เป็ นพยำนในกำรนับคะแนน และเพื่อ
ควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับคะแนนอย่ำงถูกต้อง บริ ษทั ขอเรี ยนเชิญตัวแทนท่ำนผูถ้ ือ
หุ ้น 1 ท่ำนเป็ นพยำนในกำรนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ กำรลงคะแนนเสี ยงในกำรประชุ ม เป็ นกำร
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ ใช่ กำรลงคะแนนแบบลับ แต่มีกำรเก็บบัตรรวมคะแนนของผูเ้ ข้ำร่ วม
ประชุมทั้งหมดเพือ่ ให้เกิดควำมโปร่ งใส
3. เพื่อ ให้ บ ริ ษ ัท มี ก ำรปฏิ บ ัติ ต ำมแนวทำงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรจัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ดี ดังนั้ น
สำหรับระเบียบวำระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวำระพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออก
จำกตำแหน่ งตำมวำระ และแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่อีกจำนวนสองตำแหน่ ง ในกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุ ม
ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ กำเครื่ องหมำยถูกลง
ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียง พร้อมลงนำมในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น
จำกนั้น จะมีเจ้ำหน้ำที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจำกท่ำน เพื่อนำมำคำนวณคะแนนเสี ยงว่ำ
มี ผถู้ ื อหุ ้ น เห็ น ด้วย ไม่ เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยงเป็ นจำนวนเท่ำไหร่ สำหรั บท่ ำนผูร้ ั บ
มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงมติใน
หนังสื อมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดงั กล่ำวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นในหนังสื อมอบ
ฉันทะดังกล่ำวแล้ว
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4. ก่ อ นลงมติ ใ นแต่ ล ะวำระ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู ้เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ซั ก ถำมในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับระเบียบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งกำรซักถำมกรุ ณำแจ้งชื่อและ
นำมสกุลให้ที่ประชุ มทรำบก่อนซักถำมหรื อ แสดงควำมคิดเห็ นด้วยทุกครั้งเพื่อ ประโยชน์ในกำร
จัดท ำบัน ทึ กกำรประชุ ม ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ค ำถำมหรื อ ควำมเห็ น นอกเหนื อ จำกวำระที่ กำลัง
พิจำรณำอยู่ บริ ษทั ขอควำมกรุ ณำไปสอบถำมหรื อให้ควำมเห็นในวำระอื่น ๆ ในช่วงท้ำยของกำร
ประชุม
ก่อนที่จะเริ่ มประชุ ม พิธีกร ได้แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย
และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ที่เข้ำร่ วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นำยประทีป อนันตโชติ
3. นำยสนัน่ ศิริพนิชสุธำ
4. นำยเกลน ลำว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lau Lian Seng)
5. นำงภวัญญำ กฤตชำติ
6. นำยวิรัต จันทร์ศิริวฒั นำ
7. นำยชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

ผู้บริหำรผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. นำงธนิดำ อินทจักร์

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้ ำประชุม

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นำยธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6624

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ ำประชุม

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

1. นำยวิทยำ แก้วกังสดำล
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่เข้ ำประชุม
1. นำยดำโต๊ะ ไต้ ชองอี
2. นำยอภิเลิศ หวังสุ ธรรม
3. นำยปั ญญำ พิชญ์ดำรง

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
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พิธีกร กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนาที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2557
เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือ หุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วตามสิ่ งที่
แนบมาด้วย
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญ
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นอีก 8 ราย คิดเป็ น
จานวน 2,415,300 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ 139,597,139 หุน้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 2

139,347,139

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8209

 ไม่เห็นด้วย

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1791

 งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ -

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระนี้ จะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเห็ น
ภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผ่ำนโดยสรุ ปจึงทำกำรนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับผล กำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมี คุณสนั่น ศิริพนิ ชสุ ธำ กรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.

ผลกำรดำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) สำหรับปี 2557 มีดงั นี้
1.1

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ขำดทุนก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
4

51,080,432.92 บำท
82,696,695.41 บำท
(82,346,676.07) บำท
30,879.83 บำท
0.00 บำท

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

1.2
1.3
1.4

กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

( 82,377,555.90)
303,719,176.39
12,981,666.01
290,737,510.38

บำท
บำท
บำท
บำท

ในปี 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,275,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท คิดเป็ นจำนวน 1,275,000,000 บำท
โดยมีทุนที่ชำระแล้วเป็ น 398,460,250 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท คิดเป็ นจำนวน 398,460,250 บำท
ในส่ วนภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษัทในรอบปี บัญชี ที่ผ่ำนมำ คุณประทีป อนันตโชติ
อธิบำยโดยสรุป ดังนี้
1. โครงกำรตักสิ ลำ จ.มหำสำรคำม ทำเป็ นลัก ษณะของคอนโดมิ เนี ยม ซึ่ งเดิ มบริ ษ ัท ได้ซ้ื อ ไว้แ ล้ว ก็
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ขำยจ ำนวน 4 อำคำร ทั้ง หมด 300 ห้ อ ง อำคำรละ 75 ห้ อ ง ขณะนี้ อำคำรแรกคื อ อำคำร K
กรรมสิ ทธิ์ห้องชุ ดออกมำแล้วเรำพร้อมจะขำย ในขณะนี้ กำลังจะว่ำจ้ำงบริ ษทั มื ออำชีพเข้ำมำดำเนิ นกำรขำย
เพื่อเร่ งให้บริ ษทั สำมำรถรับรู ้รำยได้ ซึ่ งคำดว่ำไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 จะสำมำรถรับรู ้รำยได้ ส่ วนอีก 3
อำคำร ก็อยูร่ ะหว่ำงกำรปรับปรุ งอยูเ่ พือ่ ให้แล้วเสร็จ คำดว่ำน่ำจะจบทั้ง 4 อำคำรภำยในปี นี้
2. ควำมคืบหน้ ำคดี MMC กรณียึดหุ้น 24 ล้ ำนหุ้น ขณะนี้ ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำ ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ทำงจำเลยส่ งมอบใบหุน้ มำเพื่อดำเนิ นกำรส่งให้กบั สำนักงำนบังคับคดี คำดว่ำภำยในระยะเวลำอีกประมำณ
6 เดือน เพรำะว่ำบริ ษทั เมดดำลิสท์ มำร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ (Medalist Marketing Corporation) ตั้งถิ่นฐำนอยูท่ ี่
สหรัฐอเมริ กำ
3. ควำมคืบหน้ ำคอนเสิ ร์ตเกำหลี ของ บริ ษัท บู ส ท์ พ ลัส จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลู กของบริ ษทั เอเชี ย
คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งติดภำระมำตั้งแต่ก่อนบริ ษทั จะเข้ำลงทุนจัดคอนเสิ ร์ตเกำหลี
แต่เนื่องจำกสภำพกำรณ์ภำวะบ้ำนเมืองตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ยังไม่น่ำที่จะก่อให้เกิดกำรจัดงำนคอนเสิร์ตได้
คำดว่ำคงจะชะลอและก็อำจจะขอเงินคืนจำกบริ ษทั ที่เป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อกำรจัดคอนเสิร์ต
4. ควำมคืบหน้ ำเงินลงทุน 45 ล้ ำนบำท บริ ษัท ออร่ ำ ดรี ม จำกัด ส่ วนหนึ่ งของกำรลงทุน ของบริ ษทั
เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) เดิมมีกำรลงทุนจำนวน 45 ล้ำนบำทกับบริ ษทั บริษัท ออร่ ำ
ดรี ม จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงแรมที่จงั หวัดนครปฐม โปรเจ็คของบริ ษทั ออร่ ำ ดรี ม จำกัด
เสร็ จเรี ยบร้อ ยแล้ว ณ ตอนนี้ เปิ ดดำเนิ นกำรแล้ว ชื่อโรงแรม ไมด้ำ ทวำรำวดี ที่จงั หวัด นครปฐม อยูเ่ ส้นเพชร
เกษมด้ำนนอกที่จะไปรำชบุรี เปิ ดดำเนิ น กำรเมื่อเดือนธันวำคมที่ผำ่ นมำเพื่อจัดงำนขึ้นปี ใหม่ ซึ่งคำดว่ำกิจกำร
คงจะรุ่ งเรื องไปได้ดว้ ยดี ในส่วนที่เงินลงทุนตรงนี้ 45 ล้ำนบำท คิดเป็ นประมำณร้อยละ 9 ของโครงกำร
5
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ประธำน

:

ไม่ทรำบว่ำผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรื อไม่ครับ

นำยภูมิรพี อนันทสิงห์ :

ครับสวัสดี ครับท่ ำนประธำน ผม นำยภู มิ รพี อนั น ทสิ งห์ มอบฉันทะจำกสมำคม
ส่ งเสริ มกำรลงทุนไทย ต่อเนื่ อ งนิ ดหนึ่ งครับท่ำน เมื่อ สักครู่ น้ ี ท่ำนได้ช้ ี แจงในส่ วน
ของโครงกำรในอนำคต ทิศทำงของบริ ษทั นะครับ ขออนุ ญำตสอบถำมว่ำนอกจำก
โครงกำรเหล่ำนี้แล้วนะครับ ในอนำคตท่ำนมีแผนกำรลงทุนอื่นๆ อีกหรื อไม่ครับ

คุณประทีป อนันตโชติ :

ผมขอเรี ยนนิ ด นึ งนะครับ ว่ำอัน นี้ เป็ นส่ วนทิ ศ ทำงในผลประกอบกำรปี ที่ ผ่ำนมำ
แต่ส ำหรับอนำคตเดี๋ ยวกรุ ณ ำรอสักครู่ นะครับ รอสักครู่ หนึ่ ง ทำงคุ ณ สนั่น ซึ่ งเป็ น
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร จะเป็ นผูช้ ้ ีแจงในภำยหลัง กรุ ณำรอสักครู่ นะครับ

นำยภูมิรพี อนันทสิงห์ :

ได้ครับ

ประธำน

เรี ยบร้อยนะครับ รอวำระต่อไป

:

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ระเบียบวำระนี้ เป็ นกำรพิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชีที่ผ่ำนมำซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รั บอนุ ญ ำตและพิจ ำรณำให้ควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อมูลในซี ดีรอมที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุ ้นทุกท่ำนพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ปรำกฏรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมำตรำ
112 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
จัด ท ำงบกำรเงิน ณ วัน สิ้ น สุ ด ของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษ ัทฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ในกำร
ประชุมสำมัญประจำปี
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 3 วำระเพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม
ของบริ ษทั ประจำปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในวำระนี้ ไม่ได้มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น รวมมี
ผูถ้ ือหุน้ รวม 114 รำย คิดเป็ น 139,597,139 หุน้
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมี มติอ นุ มตั ิงบดุลและบัญชี กำไรขำดทุนของบริ ษทั สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 4

139,347,139

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8209

 ไม่เห็นด้วย

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1791

 งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ -

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำกผลกำรดำเนินงำนปี 2557 บริ ษทั มีผลขำดทุนจำกกำร
ดำเนิ นงำน 82,377,555.90 (แปดสิ บสองล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่ นเจ็ดพันห้ำร้อ ยห้ำสิ บห้ำบำทเก้ำสิ บ
สตำงค์) เนื่ องจำก บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่อ ย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะคำนึ งถึง โครงสร้ำงและสถำนะทำงกำรเงิน
แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจ สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั มีผล
กำรดำเนิ น งำนขำดทุ น จึงเห็ น สมควรให้งดกำรจัดสรรเงิน ก ำไรเป็ นทุ น สำรองตำมกฎหมำยและ
งดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2557
สาหรับ สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 4 วาระเพื่อ พิจารณาอนุ มัติการจัด สรรกาไรและงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับ ผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557 ในวำระนี้ ไม่ ไ ด้มีผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม เพิ่ม ขึ้ น
รวมมีผถู ้ ือหุน้ รวม 114 รำย คิดเป็ น 139,597,139 หุน้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้งดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 5

139,333,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8112

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

263,500

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1888

-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับรอบบัญชีปี 2558
ประธำนแจ้งให้ท รำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120
กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั
ทุกปี ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั แกรนท์
ธอนตัน จ ากัด เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยส าหรั บ รอบบัญ ชี 2558 และก าหนด
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,335,000 (หนึ่ งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์
3. นายธีรศักดิ์ 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 ค่าสอบบัญชีที่เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู ้ อบบัญชี
ต้อ งใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น ครอบคลุ มถึ งการ Review แบบแสดงรายการข้อ มู ลประจาปี
(แบบ 56-1) และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ ขึ้นด้วย รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุ มัติหาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ น ต้องจัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
รวมทั้งมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัทเป็ นผูอ้ นุ มัติ ค่าสอบทานการเงินและบริ ษ ัทร่ วมที่ อ าจ
เกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2558
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่า Consol. งบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
รวมทั้งสิ้น

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

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

สรุ ปผลกำรลงคะแนนสำหรับวำระที่ 5 วำระเพื่อ พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อ ยส ำหรับรอบบัญ ชี ปี 2558 ในวำระนี้ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้ำร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้ นอี ก 2 รำย รวมเป็ นจำนวน
37,000 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้น 116 รำย เป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,634,139 หุน้
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6

139,384,139

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการ
เข้ าใหม่ อีกจานวน 2 ตาแหน่ ง
ประธำนแจ้ง ให้ที่ ประชุ ม ทรำบว่ำ ตำมข้อ บังคับ ของบริ ษ ัทก ำหนดให้ในกำรประชุ ม
ผูถ้ ือ หุ ้น สำมัญ ประจำปี ทุ กครั้ง กรรมกำรคิด เป็ นจำนวนหนึ่ งในสำมหรื อจำนวนใกล้ที่ สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสำมจะต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยในปี นี้มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระจำนวน
สอง (2) ท่ำน ได้แก่ พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี และ นำยประทีป อนันตโชติ สำหรับวำระนี้
เพื่อให้กำรลงคะแนนเป็ นอย่ำงโปร่ งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูม้ ีรำยชื่ออยูใ่ นกรรมกำรที่พน้ ตำแหน่ ง
ตำมวำระ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวำระนี้ ขออนุ ญำตออกจำกห้อ งประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำวจนกว่ำจะ
นับคะแนนแล้วเสร็จ
โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งไม่นบั รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสียได้พจิ ำรณำเกณฑ์คุณสมบัติ
รวมทั้งผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็ นรำยบุคคลแล้ว มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้งสอง
ท่ำนล้ว นแต่เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มี ควำมรู ้ค วำมสำมำรถมี ค วำมเหมำะสม มี คุณ สมบัติค รบถ้วนตำม
กฎหมำยและไม่มีลกั ษณะต้อ งห้ำม สมควรที่จะได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วว่ำ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั แล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมกำร
สองท่ ำ นที่ พ ้น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระกลับ เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรต่ อ ไปอี ก วำระหนึ่ ง
โดยรำยละเอียดประวัติและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
โดยกำรลงคะแนนเสียงเป็ นรำยบุคคล และประธำนขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ครบวำระตำมรำยชื่ อที่เสนอข้ำงต้น จำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็ นรำยบุคคล
ตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ได้ แก่ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุ ขศรี
ลำดับที่ 2 ได้ แก่ นำยประทีป อนันตโชติ
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พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในระเบียบวำระนี้ เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกท่ำน
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื อ งดออกเสี ยง ดังนั้น ขอให้ท่ำนผูถ้ ือ หุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบ
ฉันทะให้ออกคะแนนเสี ยงในที่ประชุมส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ดว้ ย เนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับ
คะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับ คะแนน เพื่อ ไม่ ให้เป็ นกำรเสี ยเวลำ ขอเรี ยนเชิ ญ ท่ำนประธำนฯ
ดำเนิ นกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ต่อไป
ลาดับถัดไป ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ อีก จานวน 2 ตาแหน่ ง โดย
คุณสนั่น ศิริพนิชสุ ธา แจ้ งให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นทราบว่ า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจารณาอนุ ม ัติแต่ งตั้งกรรมการเข้าใหม่ อี ก จานวน 2 ต าแหน่ ง จากเดิ ม 7 ท่าน เป็ น 9 ท่ าน
โดยบริ ษทั ฯ ได้สรรหาผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
ไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
1. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Bun Aun) ให้ดารงตาแหน่งเป็ น

กรรมการ

2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

ให้ดารงตาแหน่งเป็ น

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถ้ ือหุ ้นมี ขอ้ ซักถำมใดๆ หรื อมีควำมเห็ น
เป็ นอย่ำงอื่นไหมครับ และเนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับคะแนน อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้
เป็ นกำรเสี ยเวลำ ขอเรี ยนเชิญ ดำเนิ นกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบ
แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
สำหรับ วำระนี้ มี ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม เพิ่ม ขึ้ น อี ก จำนวน 2 รำย คิ ดเป็ นจำนวนหุ ้น 62,500 หุ ้ น
มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้นรวม 118 รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,696,639 หุน้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่ งต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระตำม
รำยชื่อข้ำงต้นเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั และแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่อีก 2 ตำแหน่ง ด้วยกำรลงคะแนน
เป็ นรำยบุคคลตำมลำดับดังนี้
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6.1. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี
 เห็นด้วย

139,446,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

139,446,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

-

6.2. นายประทีป อนันตโชติ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-

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

139,446,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

139,446,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8210

-

6.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
 เห็นด้วย

วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1790

-

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ในปี นี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อนตำม
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยในปี ที่ผ่ำนมำมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อปี ในปี 2558 คณะกรรมกำรจึงได้ขอเพิม่ ค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงิน
ไม่ เกิ น 5,000,000 บำท ต่ อ ปี (ห้ ำ ล้ำ นบำทถ้ว น) ทั้ง นี้ ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรดัง กล่ ำ วไม่ ร วม
ค่ำตอบแทนหรื อ สวัส ดิ ก ำรที่ กรรมกำรได้รับ ในฐำนะที่ เป็ นพนักงำนหรื อ ลู ก จ้ำงของบริ ษ ัท โดย
รำยละเอียดปรำกฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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รำยละเอียดค่ ำตอบแทน
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ

18,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18,000.00

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

15,000.00

สำหรับผลกำรสรุ ปกำรลงคะแนนในวำระที่ 7 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2558 ในวำระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 รำย คิดเป็ นจำนวนหุ ้น 11,000 หุ ้น รวมมีผถู ้ ือหุ ้น
เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้น 120 รำย คิดเป็ นจำนวนหุน้ รวม 139,707,639 หุน้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 8

139,457,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย
รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุน
จดทะเบี ยนเดิ ม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัด หุ ้ น จด
ทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 698,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
รวมทั้ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม หนังสื อ บริ คณห์ สนธิ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ดงั ต่อไปนี้
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

:
:
:

576,300,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)
576,300,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสน)
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

:
:

576,300,000 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสน)
-ไม่มี-

สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 8 วาระเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4
ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สาหรับวาระนี้ไม่ได้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมเพิม่ ขึ้น รวมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ รวม 139,707,639 เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิพิจำรณำอนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิได้นำออกจำหน่ ำยรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 9

139,457,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4
ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ในวาระนี้ ทางบริ ษ ัท ฯ มี ใบแทรกแก้ไ ขวาระให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ตอนลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ว
เนื่ องจากมีการแก้ไขตัวเลขในหน้า 7 ของหนังสื อเชิญประชุม คือ หุ ้นสามัญเดิมจาก 1,254,760,250 หุ ้น
(หนึ่ งพันสองร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บ) เป็ นตัวเลขที่ถูกต้อง คือ 1,149,760,250 หุ ้น
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อ ยเจ็ดสิ บสามล้านสี่ แสนหกหมื่ นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
จากเดิ ม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็ น 1,149,760,250 บาท (หนึ่ งพัน
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หนึ่ งร้อ ยสี่ สิ บ เก้าล้านเจ็ด แสนหกหมื่ น สองร้ อ ยห้า สิ บ บาทถ้วน) โดยการออกหุ ้น สามัญ จานวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(ก) รองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering)
จานวน 199,230,125 หุน้
(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 ที่จะ
ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ 1
หน่วย จานวน 199,230,125 หุน้
(ค) รองรับ การออกหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่ ง ออกให้ แก่ นัก ลงทุ น ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จานวน 170,000,000 หุน้
(ง) รองรับการปรับสิ ทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจากเสนอขายหุ ้นในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จานวน 5,000,000 หุน้
รวมทั้ง แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั เพื่อให้สอดคล้อ งกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั บริ ษทั จะต้อ งแก้ไ ขหนังสื อ บริ คณห์
สนธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น โดยให้ ย กเลิ ก ข้อ ความเดิ ม และให้ ใ ช้ข ้อ ความใหม่
ดังต่อไปนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุน้ ละ :
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
หุน้ บุริมสิทธิ
คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

:

1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ด
แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
1,149,760,250 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
1,149,760,250 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
-ไม่มี-

ในวาระนี้ มี ผถู ้ ือ หุ ้นท่านใดมี ขอ้ คาถามหรื อข้อคิดเห็นเพิม่ เติมหรื อ ไม่ ครับ ผมขอ
อนุญาตตอบแทนให้กบั คาถามที่ท่านมาจากสมาคมส่งเสริ มการลงทุนไทย การลงทุน
ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตของโครงการก็ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของท่านผูถ้ ื อหุ ้น นี่ คือ
เหตุผลที่เราท าเรื่ อ งเพิ่มทุน ในส่ วนของ RO ในส่ วนของ Warrant ก็ดี ในส่ วนของ
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Private Placement ก็ดี เพื่อดาเนิ นกิ จการ และเพื่อนาธุรกิ จใหม่ เข้ามาสู่ บริ ษทั เอเชี ย
คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ทุ ก วัน นี้ เราอยู่ในระหว่างการศึก ษา
ผมพึ่งเข้ามาดารงตาแหน่ งเมื่ อวันที่ 29 มกราคม ในช่วง 3-4 เดื อนที่ผ่านมาเราได้เริ่ ม
ทาการศึกษาธุรกิจใหม่ ที่จะนาเข้ามาสู่ บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงยึดธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
หลัก ทุกวันนี้ อยูใ่ นช่วงที่เรากาลังทาเรื่ องของ Due Diligence ศึกษาความเป็ นไปได้
ศึกษาผลประกอบการ ทาอย่างไรที่ทาให้เรามีความสามารถที่จะจ่ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ นัน่ ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่อยูใ่ นสาระสาคัญของเรื่ องของการเพิม่ ทุน ขอบคุณครับ
คุณกัมพล เอื้อผาณิ ต

:

ครับ จากที่คุณสนั่นเคยได้แถลงให้นักข่าวฟั งเรื่ องแผนการดาเนิ นงาน ประมาณสัก
สองอาทิตย์ที่แล้วหรื อสามอาทิตย์ที่แล้ว คือผมสงสัยว่าทางบริ ษทั มีแผนการที่จะเข้า
ซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะมารับรายได้ภายในปี นี้ ในนั้นมัน
คือ ตัวคอนโดแถวพระรามสองใช่ ไ หม ถ้าผมจาไม่ ผิด นะครับ คือ ตรงนี้ มู ล ค่าอยู่
ประมาณ 700-800 ล้า นและก็ มี ข ายไปแล้ ว 80-90 เปอร์ เซ็ น ต์ ผ มสงสั ย ว่า ท าไม
ยอดขายไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว และจะโอนในปี นี้ แล้ว ทาไมทางเจ้าของโครงการ
เขาถึงยอมขาย เหมือนกับว่าจะขายโครงการให้ทางเราครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

ขออนุ ญาตเรี ยนท่านผูถ้ ือหุ ้นนะครับ โครงการดังกล่าวเรายังอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
มูลค่าโครงการ ก็อยูใ่ กล้ๆกับประมาณสัก 600-700 ล้าน ช่วงนี้ อยูใ่ นระหว่างการทา
Due Diligence แน่นอนครับ เราคงต้องนาเงินเข้าไปเพือ่ ให้งานมันจบ แล้วก็ส่วนเรื่ อง
การรับรู ้รายได้ อันนั้นเป็ นสาระสาคัญที่ผมเองพยายามสร้างรายได้และให้รับรู ้รายได้
ให้เร็วที่สุด เพือ่ บริ ษทั ACD เองจะได้ Turn around จากการที่เรามี ผลขาดทุนต่อเนื่อง
มาประมาณ 3-4 ปี จะกลับมาเริ่ มทากาไรได้ และบริ ษทั กาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา
โครงการที่ไม่ได้เพียงแค่โครงการที่ผมได้กล่าวไป ยังมีอีก 3 – 4 โครงการที่ใกล้เคียง
กันในลักษณะเดียวกันแต่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ข้อ ต่อ ไปขอถามเกี่ ยวกับธุ รกิ จพลังงานทดแทนนะครับ อยากให้ช่วยอธิ บาย
แนวทางในการดาเนินธุรกิจ พลังทดแทนของทางบริ ษทั หน่อยนะครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

ได้ครับ พื้น ฐานผมมาจากธุ รกิ จพลังงาน แล้วก็ ตวั ผมเองพยายามนาธุ รกิ จอะไรที่
สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่ องให้กบั บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น สิ่งหนึ่ งที่เราต้องยอมรับก็
คือธุรกิจพลังงาน สร้างรายได้ 25 ปี เพราะมันเป็ นคอนเซสชัน่ แถมเปรี ยบเสมือนเรา
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ซื้อ cash flow ในอนาคต เปรี ยบเสมือนรายได้ที่มนั่ คงของบริ ษทั ในอดีตที่ผ่านมาผม
ทาเรื่ องพลังงานมาน หลายปี แล้ว และก็ทุกวันนี้ ผมว่าผมมองไม่ผดิ เรายังต้องเดินไป
อีกไกลในเรื่ องของพลังงานทดแทน ในเรื่ องของโซล่า ในเรื่ องของชีวมวล แต่ท้ งั นี้
ทั้งนั้นบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการศึกษา เราเองยังอยูใ่ นช่ วงระหว่างที่คาบเกี่ ยวกันอยู่
ผมขออนุญาตว่าวันนี้ผมจะพยายามทาสิ่งที่ดีที่สุดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ถัดไปจะทาอย่างไร
ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ ถ้าเราเดิ นเข้าไปสู่ พลังงานได้เมื่ อ ไหร่ ผม
มัน่ ใจว่า รายได้ และก็ผลประกอบการรวมถึงเงินปั นผลทุกท่านได้รับแน่นอนครับ
คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ขออีกนิดนึ งนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเรื่ องวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินลงทุน ตัวโปรเจ็คที่เป็ นพลังงานที่มู ลค่า 300 ล้านจะนาเงินจาก RO มาลงทุน
นะครับ ที่เห็นบอกว่าเริ่ ม Q3 และจะรับรู ้รายได้ใน Q4 ปี นี้ คือมันเป็ นโปรเจ็คที่เราจะ
เข้าไปซื้อเงินลงทุนหรื อว่าเราจะเข้าไปเริ่ มทาตั้งแต่เริ่ มต้นเองครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

ขณะนี้ อยู่ร ะหว่า งการท า Due Diligence แล้ว ก็ ศึ ก ษาข้อ มู ล นะครั บ เนื่ อ งจากว่ า
กระทรวงพลังงาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดสิ่ งที่แน่ นอนตอนนี้ ก็คือทุกอย่างยังอยู่
ในระหว่างคาบเกี่ยว ฉะนั้นบริ ษทั เอง ผมพยายามมองสิ่ งใดก็แล้วแต่ที่ตน้ ทุนไม่แพง
มาก เราคงไม่ซ้ือโครงการที่ซีโอดีแล้ว ผมอยากจะซื้อโครงการที่เราสามารถสร้างเอง
ได้ แล้วก็ทาให้มีกาไร ทาให้ผลประกอบการกลับเข้ามาสู่ บริ ษทั ได้ แต่ท้ งั นี้ ทั้งนั้น
เรี ยนท่านผูถ้ ือหุ ้น เราอยูใ่ นระหว่างการศึกษา แล้วก็แนวความคิดของการเพิ่มทุนก็
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่เราได้เสนอให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็ น
ด้วย ผลสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาสู่ผถู ้ ือหุน้ ครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ อีกข้อหนึ่ งนะครับ สงสัยว่าทางคุณสนัน่ มีต้งั เป้ าไว้ในใจไหมครับว่าในอนาคต
เราอยากให้กาลังการผลิตของตัวธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นที่เท่าไหร่

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :

ทั้งนี้ท้งั นั้นอยูท่ ี่ท่านผูถ้ ือหุน้ ครับ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

สมมติว่าถ้าเกิดเป็ นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปี ข้างหน้าล่ะครับ พอจะประมาณได้
ไหมครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

คณะกรรมการบริ ษทั ตอนนี้ เราอยูร่ ะหว่างศึกษา เรามีการประชุมบ่อยมากขึ้น ในการ
เพิ่มทรัพย์สินเข้าสู่ บริ ษทั หาธุรกิจต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จาก
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การเป็ นบริ ษทั มหาชน และเรามี ผถู ้ ือหุ ้นที่น่ารักอย่างนี้ แน่ นอนครับ เราพยายามใช้
สตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจใดก็แล้วแต่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เราต่อเนื่ อง
นะครับ ผมหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผูถ้ ือหุน้ ครับ
คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครั บ ขออี ก ข้อ นะครั บ ข้อ สุ ด ท้ายแล้ว ครั บ ปี หน้ า ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จะมี
โครงการที่เราเปิ ดตัวของตัวเองไหมครับ

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา

:

มีครับ อยูใ่ นระหว่างการศึกษาครับ ผมให้หลักการอย่างนี้ดีไหมครับ ผมมุ่งเรื่ องของ
การสร้างรายได้เป็ นหลัก ผมมุ่งเรื่ องของ Income Property เป็ นหลัก ธุรกิจใดที่สร้าง
รายได้ต่อเนื่ องผมพยายามนาเข้าสู่ บริ ษทั ACD นะครับ แล้วก็พยายามพิจารณาเรื่ อ ง
ต้นทุน พยายามพิจารณาเรื่ องของผลตอบแทนเป็ นหลัก yield ที่เราได้จากทรัพย์สินที่
เราซื้ อมาต้องดีพอควร โดยเฉพาะอย่างเช่นธุรกิจพลังงาน อย่างน้อยต้องมีสอง digit
return on investment นะครับ return รวมถึ ง IRR นะครับ จะต้อ งมี สอง digit ทั้งนี้
ทั้งนั้นขึ้นอยู่กบั กฎระเบียบต่างๆที่ทางหน่ วยงานราชการออกมานะครับ เพราะว่า
พลังงาน ผมยกตัวอย่าง ต้นทุนที่แท้จริ ง (ฟี ดอิ นทารี ฟ) ก็ล ดลง Adder ก็ไ ม่ มีแล้ว
ต้นทุนที่แท้จริ ง (ฟี ดอินทารี ฟ) ทุกวันนี้ก็เหลืออยูแ่ ค่ 5.66 นะครับ การแข่งขันก็สูงขึ้น
นะครับ แต่สิ่งที่เป็ นเรื่ องของพลังงานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกนี้

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ขอบคุณมากครับ

พิธีกร

:

ค่ะ ขออนุญาตท่านผูถ้ ือหุน้ แจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะคะ

คุณกัมพล เอื้อผาณิ ช

:

ครับ ชื่อกัมพล เอื้อผาณิ ชครับ

พิธีกร

:

ขอบคุณค่ะ

ประธาน

:

ครับ มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด มีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ครับ สอบถามได้เลยนะครับ มติน้ ี ก็
คงจะต้องมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ

สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 9 วาระเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ ที่ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระนี้ไม่ได้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น รวมมีผเู ้ ข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย
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มติที่ประชุม

ที่ประชุ มมี มติอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รวมทั้งแก้ไ ขเพิ่ม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 10

137,636,539

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 98.5175

 ไม่เห็นด้วย

1,821,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 1.3035

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นพิจารณาอนุ มัติ ให้จดั สรรหุ ้น สามัญ
จานวน 573,460,250 หุ ้น มู ล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 573,460,250 บาท โดยมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้

จัดสรรให้ แก่
1. ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษท
ัฯ

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

199,230,125

2 หุ ้นเดิม : 1
หุ ้นใหม่

ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผู้
ถือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
3.00 บาท

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 าหนักของหุ ้นบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม
15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ได้แก่วนั ที่
12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่ ง
ได้ราคาถัวเฉลี่ย หุ ้นละ 4.32 บาท และเสนอขาย
หุ ้นในราคาไม่ต่ ากว่า 4.50 บาท และไม่ต่ ากว่า
ราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
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วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น
8-12 มิถุนายน 2558
(รวม 5 วันทาการ)
นับตั้งแต่เวลา 09.00 –
15.30 น.

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

หมายเหตุ

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่
จะซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 4 (ACD-W4) ที่ออก
ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมรายที่ได้
ใช้สิทธิจองซื้อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู้ ือ
หุ ้นเดิมของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering)

รวมไม่เกิน

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

1 หุ ้น RO ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ไม่มีมูลค่ าเสนอขาย โดยมี
ต่อ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ ้น
199,230,125
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

4. เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ น 2
และ รุ่ น 3 ที่อาจเกิด
ผลกระทบจากการเสนอ
ขายหุ ้นราคาต่า

5,000,000

สรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 10 วาระเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั วาระนี้
ไม่ได้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

139,457,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
ประธานขอเรี ยนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุ ม ัติ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษทั รุ่ น 4 (“ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ”)
รวมจานวนไม่ เกิ น 199,230,125 หน่ วย เพื่อ เป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม และเป็ นการจูงใจ
(Sweetener) ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มในการจองซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นที่เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั (Right Offering) โดยบริ ษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่ใช้
สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 1 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวน
ไม่เกิน 199,230,125 หน่วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้
สาหรับสรุ ปผลการลงคะแนนวาระที่ 11 วาระเพื่อ พิจารณาอนุ มัติการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ์จดั ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 4 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 4 ตำมที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 12

139,457,639

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.8211

 ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

 งดออกเสียง

250,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1789

-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า เนื่ อ งจากวาระในการขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ เรี ยบร้ อ ยแล้ว
ท่านผูห้ ุน้ ท่านใดมีคาถาม เนื่องจำกกำรประชุมได้ดำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว

20

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

ประธาน

:

มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติมหรื อไม่ครับ

นำยภูมิรพี อนันทสิงห์ :

ผม นำยภูมิรพี อนันทสิ งห์ รับมอบฉันทะจากสมาคมสมทบทุนไทย ผมอ่านรายงาน
การประชุ มแล้วนะครับมี ประเด็น จะขออนุ ญ าตแสดงความคิดเห็ น นิ ดนึ งนะครับ
รายงานการจดการประชุมของท่านเป็ นการจดรายงานการประชุ มโดยใช้ภาษาพูด
ซึ่ งผมอ่านไปอมยิม้ ไปนะครับ เรี ยนตรงๆ ส่ วนหนึ่ งผมเลยมองว่าที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายๆ
ท่านที่ไม่มาเนื่องจากว่ามีความเข้าใจนะครับ ว่าขณะนี้ท่านกาลังต้องการสื่อสารอะไร
กับ ผูถ้ ื อหุ ้น ก็ถือว่าเป็ น ผมเองทาหน้าที่ตรงนี้ ปีนี้ ปีที่สี่นะครับ เจอรายงานของท่าน
เข้าไป ผมอ่านไปอมยิม้ ไป ก็เลยรู ้สึกดีดี ก็เลยนะครับเล่าสู่ กนั ฟั งว่าเป็ นมิติใหม่ของ
การจดบันทึกรายงานการประชุมของที่นี่นะครับผม ซึ่ งนามาสู่ คาถาม ณ ตรงนี้ ครับ
ผม ขออนุ ญาตสอบถามในส่ วนของการเข้ าร่ วมโครงการต่ อต้ านทุจริ ตนะครั บ ไม่
ทราบว่ าทางบริ ษัทได้ ดาเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ วครับ ขอบพระคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณมากครับ สาหรับเรื่ องคอรัปชัน่ เราเป็ นบริ ษทั เล็กๆและกาลังเริ่ มดาเนิ นการ
ไม่ใช่ว่าเราจะละทิ้งอันนี้ เราก็ได้ดาเนิ นการอยู่ ซึ่ งกาลังหาวิธีแบบใหม่ แต่วา่ ที่แน่ ๆ
ก็คือ จากการที่เราดูแล้วผมว่าบริ ษทั มหาชนเรื่ องคอรัปชัน่ คงน้อยมากไม่เหมือนกับ
ราชการ มีการประมูลมีการฮั้วกันตลอด อันนั้นผมเห็นด้วยน่าจะทาด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่า
เราจะไม่ ทานะครับ เราทา เรากาลังดูหลักการกันอยูน่ ะครับ ว่าควรจะเอาแบบไหน
เพราะว่าในเรื่ องของมหาชน บริ ษทั มหาชนก็คงไม่มีอ ะไรยากเย็นเท่าไหร่ แต่ก็ทา
ครับ เห็นด้วยนะครับ

:

นำยภูมิรพี อนันทสิงห์ :

ขอบพระคุณครับท่าน

ประธาน

นโยบายยังมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ครับ เนื่ องจากประชุมที่
ได้ดาเนินการครบวาระแล้วนะครับ

:

คุณสนัน่ ศิริพนิ ชสุ ธา กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ ้น ร่ วมบริ จาคเงินสบทบทุนร่ วมกับ
“บริ ษทั ACD” ผ่าน “ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย” เพือ่ ส่ งน้ าใจไมตรี สู่พี่นอ้ งชาวเนปาลผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว
ซึ่งสามารถร่ วมบริ จาคได้ที่ตบู ้ ริ จาคด้านหน้าห้องประชุม
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ประธานกล่าวปิ ดประชุ ม ในฐานะที่ผมเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั เอเชี ย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุ ณท่ำนผูถ้ ื อ หุ ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่ วมประชุ มในวัน นี้ และขอเรี ยนยืน ยันว่ำ คณะกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุดเพื่อควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของบริ ษทั และเพื่อ ประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ผมขอปิ ดกำรประชุม ณ บัดนี้

ปิ ดประชุม เวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานกรรมการ
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