หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
99 ถนนป๊อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
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ACD14/2558
24 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
2. รายงานประจาปี 2557 และงบการเงินประจาปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม
4. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. การสรรหากรรมการ และข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการเข้าใหม่
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) “ACD” ใคร่ ขอเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมื องทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่ า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมี ระเบียบวาระ
ประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 เมื่ อ วันที่ 25 เมษายน 2557 และได้จดั ทารายงานการ
ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้วเห็ น ว่า การบัน ทึ ก รายงานมี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
หน้า 1 จาก 10

บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
บริ ษ ัท ได้ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่านมาและการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่ งเกิ ด ขึ้น ในรอบปี 2557
ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการ
ดาเนินงานและรายงานประจาปี ของบริ ษทั ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินสาหรับสิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2557
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
303.71
296.33

หนี้สินรวม

12.98

5.74

รายได้รวม

51.43

6.65

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(82.23)

(116.63)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (คานวณจากขาดทุนสุทธิ)

(0.21)

(0.29)

ความเห็ นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
เนื่ องจาก บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะคานึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ
ลงทุ น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิ จ ส าหรับ ผลการดาเนิ น งานในรอบปี 2557 ที่ ผ่านมา บริ ษ ัท มี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2557
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1.
2.
3.
4.
5.

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
จานวนหุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

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

ปี 2556
(ปี ที่เสนอ)
(92,111,601)
397,410,050
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับรอบบัญชีปี 2558
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุ มัติ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับ
รอบบัญชี 2558 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,335,000 (หนึ่ งล้าน
สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์
3. นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
4. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู ้ อบบัญชี
ต้อ งใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น ครอบคลุ มถึ งการ Review แบบแสดงรายการข้อ มู ลประจาปี
(แบบ 56-1) และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพิ่มขึ้นด้วย 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
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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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ น
จานวนเงิน 1,335,000 บาทต่อปี
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการ
เข้ าใหม่ อีกจานวน 2 ตาแหน่ ง
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ได้ก าหนดให้ก รรมการต้อ งออกจากต าแหน่ ง จ านวนหนึ่ งในสามของ
กรรมการทั้ง หมด ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2558 มี ก รรมการบริ ษ ัท ที่ ต ้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1. พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่ อี ก จ านวน 2 ต าแหน่ ง จากเดิ ม 7 ท่ า น เป็ น 9 ท่ า น โดยบริ ษ ั ท ฯ ได้ ส รรหาผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถที่ เหมาะสม และมี คุณ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ามตาม
กฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
1. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Bun Aun) ให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ
2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
พลตารวจตรี สหัสชัย อิ น ทรสุ ข ศรี และ นายประทีป อนัน ตโชติ กลับ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์แก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั และเห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จานวน 2 ตาแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็ น 9 ท่าน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
บริ ษ ั ท ก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ การท าหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ

18,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18,000.00

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

15,000.00

ทั้ง นี้ ค่ า ตอบแทนรวมกัน ทั้ง หมดในปี 2557 ก าหนดไว้จ ะต้อ งไม่ เกิ น 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ไม่รวมค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็ นพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั โดยปี 2558 คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน หรื อ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย
รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จากทุ นจด
ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียน
ที่ยงั 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
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-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4
ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จานวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อ ยเจ็ดสิ บสามล้านสี่ แสนหกหมื่ นสองร้อ ยห้าสิ บบาทถ้วน) จากเดิ ม
576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็ น 1,149,760,250 บาท (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสี่
สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 573,460,250 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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(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 ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ต่อ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
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 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ 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

:

1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ด
แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
1,149,760,250 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่ งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
1,254,760,250 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่ ลา้ นเจ็ดแสน
หกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจารณาอนุ มัติให้จดั สรรหุ ้น สามัญ จ านวน
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท รวม 573,460,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

1. ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ 199,230,125
ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)
2. บุคคลในวงจากัด
170,000,000
(Private Placement)

2 หุ ้นเดิม : 1
หุ ้นใหม่

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)

3.00 บาท

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

8-12 มิถุนายน
หมายเหตุ(1),
2558 (รวม 5 วันทา (2) และ (3)
การ) นับตั้งแต่เวลา
09.00 – 15.30 น.
- ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่ ง จะแจ้งให้ทราบ
หมายเหตุ(4)
ค านวณโดย อ้า งอิ ง กับ ราคาปิ ดถัว เฉลี่ ย ถ่ ว ง ภายหลัง
น้ าหนัก ของหุ ้ น บริ ษ ัท ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์
รวม 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ได้แก่
วัน ที่ 12 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ถึ ง วัน ที่ 5 มี น าคม
2558 ซึ่ งได้ราคาถัวเฉลี่ย หุ ้นละ 4.32 บาท และ
เสนอขายหุ ้นในราคาไม่ต่ ากว่า 4.50 บาท และ
ไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ รวมไม่เกิน 1 หุ ้น RO ต่อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่มีมลู ค่าเสนอขาย โดยมี
หมายเหตุ(5)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 199,230,125 1 หน่วย
ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ ้น
ที่จะซื้อหุ ้นสามัญของ
ใบสาคัญ
บริ ษทั รุ่ นที่ 4 (ACDแสดงสิ ทธิ
W4) ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิมรายที่ได้ใช้สิทธิจอง
ซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้น (Right
Offering)
4. เพื่อรองรับการปรับ
5,000,000
หมายเหตุ(6)
สิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ น 2และ รุ่ น 3 ที่อาจเกิด
ผลกระทบจากการเสนอ
ขายหุ ้นราคาต่า
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิการ
ออกใบสาคัญ แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ น 4 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ”) รวมจานวนไม่
เกิน 199,230,125 หน่วย เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และเป็ นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (Right Offering)
โดยบริ ษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้แก่ ผูถ้ ือ หุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 1 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่เกิน 199,230,125
หน่ วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลือ จากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ดังกล่ าว ให้ตดั เศษดังกล่ าวทิ้งทั้งจานวนโดยราคาการใช้สิทธิ ของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 4 (ACD-W4) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดิม
ได้ใช้สิ ท ธิ จองซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นที่ เสนอขายแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษทั ตามสัด ส่ วนการถื อ หุ ้น
ในจานวนไม่เกิน 199,230,125 หน่ วย ตามอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน RO ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 23 มีนาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ หุ ้น (Record Date) เพื่อ
สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2558 และให้ ร วบรวบรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่
24 มีนาคม 2558
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่ งหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีความ
ประสงค์จะขอรับ รายงานประจาปี ในรู ป แบบเอกสาร โปรดแจ้งความจานงมายังบริ ษ ัท โทรศัพ ท์
02-504-5235-41 ต่อ 511 - 513 โทรสาร 02-504-5243
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บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น.
และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ข้างต้น หากท่านผูถ้ ื อหุ ้นไม่ สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่ นเข้า
ประชุมและออกเสี ยงแทนได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้ และยืน่ ต่อบริ ษทั
ก่อนเข้าร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานกรรมการ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ มเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เริ่มการประชุม เวลา 10:10 น.
นางสาวสรัญรัตน์ สี สัน เลขานุ การบริ ษ ัท กล่ าวต้อ นรับผูถ้ ื อ หุ ้น ทุกท่ าน ที่ เข้าร่ วมประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี 2557 โดยรายงานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน
- ทุนชำระแล้ ว
- แบ่งออกหุน้ สำมัญจำนวน
- มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ

1,275,000,000
397,410,050
397,410,050
1

บำท
บำท
หุน้
บำท

- โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ ในกำรกำหนดทิ ศทำงของกำรด ำเนิ น กิ จกำรของบริ ษทั โดยมี คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็ นเครื่ องมือ กลไก เพือ่ ให้กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และทิศทำงดังกล่ำว
ในกำรประชุมในวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมรวม 28
รำย นับรวมจำนวนหุ ้นได้ 212,418,862 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นร้อ ยละ 53.45 ของหุ ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั เป็ น
อันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กำหนด
ไว้ว่ำต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุมไม่ น้อยกว่ำ 25 รำย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3
ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมดของบริ ษทั ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ ( 132,470,017 หุน้ )
-

- และเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่ วนของกำรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ
กำรปฏิบตั ิในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่
ประชุม เพือ่ ให้กำรประชุมดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ครบถ้วน ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้
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1. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ถือ ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง อย่ำ งใดอย่ำ งหนึ่ งในแต่ ล ะวำระ ทั้ง นี้ ในกรณี ของผู ้ถื อ หุ ้ น
ต่ำงประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุน้ และดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยก
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสี ยงที่จะทำ
กำรลงคะแนนเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณี หำก
กำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวข้ำงต้น จะถือกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
2. ในกำรนับคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสียงเฉพำะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง เท่ำนั้น ยกเว้นกำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระที่ 5 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 นำงสำวกรวรรณ ใจวันดี เป็ นพยำนในกำรนับคะแนน และ
เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับ คะแนน บริ ษทั ขอเรี ยนเชิ ญ ตัวแทนท่ำนผูถ้ ื อ หุ ้น
1 ท่ำนเป็ นพยำนในกำรนับคะแนนด้วยค่ะ
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 5 ซึ่ งเป็ นวำระพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออก
จำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
แทนกรรมกำรที่ลำออก บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุม ทั้งใน
กรณี เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ ้นกำเครื่ องหมำยถูกลงใน
ช่อ ง เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง พร้อ มลงนำมในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมื อ ขึ้น
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
หนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดงั กล่ำวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นในหนังสื อมอบฉันทะ
ดังกล่ำวแล้ว
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 ตำมควำมเหมำะสมโดยขอให้ผูถ้ ือ หุ ้นที่ตอ้ งกำรซักถำมกรุ ณำแจ้งชื่อ และ
นำมสกุลให้ที่ประชุ มทรำบก่อนซักถำมหรื อ แสดงควำมคิดเห็ นด้วยทุกครั้งเพื่อ ประโยชน์ในกำร
จัดทำบันทึกกำรประชุม
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ก่อนที่จะเริ่ มประชุม เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชี ที่เข้ำร่ วม
ประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นำยประทีป อนันตโชติ
3. นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
4. นำยวิจิตร คำภูมี
5. นำยสมเกียรติ พิมลดำนนท์
6. พล.ต.ต.กฤษฏิ์ เปี ยแก้ว
7. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
8. นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ปรึ กษำ

ผู้บริหำรผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. นำงธนิดำ อินทจักร์

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

2. นำยสำโรจน์ รังสีธรรม

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีที่เข้ ำประชุม
1. นายสมคิด เตียตระกูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
บริ ษทั แกรนด์ ธอนตัน จากัด

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนาที่ประชุมเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

มติที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่ งที่แนบ
มาด้วย
ที่ ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วัน ที่
4 ตุลาคม 2556 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระนี้ จะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเห็นภำพรวม
และทิศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษทั ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ำนโดยสรุ ปจึงทำกำรนำเสนอข้อ มู ล
เกี่ยวกับผล กำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

ผลกำรดำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) สำหรับปี 2556 มีดงั นี้
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
89,596,957.11
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
188,869,957.61
ขำดทุนก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคล (99,273,000. 50)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
306,535.27
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
0.00
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556
( 99,579,535.77)
รวมสินทรัพย์
397,981,599.93
รวมหนี้สิน
25,916,733.57
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
372,064,866.36

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ทุ น จดทะเบี ย น 1,275,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 1 บำท ในปี 2556 หรื อ คิ ด เป็ นจ ำนวน
1,275,000,000 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 397,410,050 หุ ้นมูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท ในปี 2556 หรื อ คิดเป็ นจำนวน
397,410,050 บำท
ประธำนฯ

: ไม่ทรำบว่ำผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรื อไม่ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ในเรื่ องของตัวงบกำรเงินนะครับ
ข้อแรก
ขอต ำหนิ นิ ด นึ งในเรื่ อ งของรำยงำนประจำปี ไม่ มี ก ำรแจกเป็ น
รู ปเล่ม ถึงแม้ว่ำจะส่งเป็ นซีดีรอมแล้วก็ตำม รำยงำนประจำปี ทำงบริ ษทั ฯ ควรจะ
เตรี ยมนำมำแจกด้วย
ข้ อ 2 หมำยเหตุ ของงบกำรเงินของผูส้ อบบัญชี ผมสงสัยมำกเลยทำไมไม่มีตวั
หมำยเลขที่ประกอบตัวหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหน้ำที่ 58 ตัวรำยงำน
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ประจำปี ซึ่งเป็ นงบกำรเงินของผูส้ อบบัญชีแต่วำ่ ไม่มีหมำยเหตุประกอบกำรเงิน
เลย มันไม่มีหมำยเลขเลย จึงจะทำให้ดูยำกมำก เป็ นหมำยเลขที่ประกอบแต่ล ะ
บรรทัด ผมไม่แน่ใจว่ำทำไมถึงไม่มี
ข้ อ 3 ในส่ วนของลู กหนี้ ทัว่ ไปที่มี อ ยู่ 20 ล้ำนบำท มัน เป็ นลู กหนี้ อะไร และ
บริ ษทั ฯ กำลังดำเนินธุรกิจประเภทไหนอยู่
ประธำนฯ

: ครั้งหน้ำจะจัดส่งในรู ปแบบเอกสำรและซีดีให้ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ถ้ำกลัวสิ้นเปลืองให้จดั ทำเฉพำะรำยละเอียดของงบกำรเงินเท่ำนั้นก็พอ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ขออนุ ญ ำตอธิ บ ำยค่ ะ ลู ก หนี้ ทั่ว ไป 20 ล้ำนบำท เป็ นลู ก หนี้ ของบริ ษ ัท ย่อ ย
(บ.บูสท์พลัส) ในโครงกำรคอนเสิ ร์ตเกำหลีที่ทำงบริ ษทั ได้จ่ำยล่วงหน้ำซึ่ งได้มี
กำรลงทุนไปแล้วบำงส่วน
: ทำไมถึงไม่จดั ให้เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ทำไมให้เป็ นลูกหนี้ทวั่ ไป

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: มันเป็ นบริ ษทั ลูกหนี้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ACD

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: สรุ ปคือเป็ นตัวที่เขำติดหนี้เรำ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: ใช่ค่ะ เนื่องจำกเรำตัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยและคอนเสิร์ตยังไม่จบค่ะ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: รำยละเอียดคืออะไรกับตัวคอนเสิร์ต

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: คือมันจะมี Project ของบริ ษทั ย่อยค่ะ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: บอกรำยละเอียดได้ไหมครับ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: จริ ง ๆ แล้วมันเป็ น Project ที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 เนื่องจำกมันเกิดปั ญหำในเรื่ อง
ของสภำพเศรษฐกิ จ และกำรเมื อ ง เรำจึ ง มี ก ำรระงับ กำรจัด Project ชั่ว ครำว
ในส่วนของกำรลงทุนในส่วนนี้จึงได้ต้งั ค่ำใช้จ่ำยไว้

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: แล้วเรำจะได้คืนไหมครับ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: ตอนนี้ข้นั ตอนของโครงกำรอยูใ่ นขั้นตอนของกำรเจรจำอำจจะมีกำรจัดขึ้นในปี
นี้ 2557 ค่ำใช้จ่ำยตัวนี้ จึงได้ต้งั ไว้ก่อน

นำยประทีป อนันโชติ

: ผมขออธิบำยนิ ดนึ งครับ อย่ำงที่น้องฝ่ ำยบัญชีได้อธิบำยไป ตอนนี้ เรำมีบริ ษทั ลูก
คือ บริ ษ ัท บู ส ท์ พลัส จ ำกัด เค้ำด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ยวกับ กำรรั บ จัดงำนจ ำพวก
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Event ต่ำง ๆ จึงได้มีกำรทำสัญญำเรื่ องคอนเสิร์ตเกำหลีข้ นึ ที่ประเทศไทย สัญญำ
ได้ท ำขึ้ น เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ว แต่ ว่ำสภำพเศรษฐกิ จ และกำรเมื อ งท ำให้ จึ ง ต้อ งขยำย
ระยะเวลำออกมำ โครงกำรนี้ได้ขยำยระยะเวลำถึงเดือนตุลำคม 2557 ซึ่ งตรงนี้ได้
รอสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองสงบ โอกำสที่จะได้จดั โครงกำรนี้จึงกลับมำ น่ำจะได้
ในเดือนตุลำคม 2557 นี้ ครับ เพรำะฉะนั้นเงินในส่ วนนี้ เป็ นเงินที่ทำงบริ ษทั ได้
วำงมัดจำไปก่อน คือ บริ ษทั ลูกนะครับ ไม่ใช่บริ ษทั ACD จึงต้องลงรำยกำรเป็ น
ลูกค้ำทัว่ ไป บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนะครับ เช่น สมมุติว่ำ บริ ษทั ลูกมีควำมสัมพันธ์
กับบริ ษทั แม่ อย่ำงนี้ถึงจะลงรำยกำรในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน แต่กรณี น้ ี ถึงว่ำเป็ น
ลูกค้ำทัว่ ไปของบริ ษทั ลูกและไม่เกี่ยวกับบริ ษทั ACD ครับ ซึ่ งเป็ นกำรแสดงงบ
รวมจึงมีบริ ษทั ลูกรวมไปด้วย
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ตัวบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด นี้เป็ นบริ ษทั ลูกมำนำนแล้วใช่ไหมครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: แล้วคอนเสิร์ตนี้เรำมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงไรครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ช่วงนี้บงั เอิญตั้งแต่มีปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง โครงกำรนี้จึงได้ชะลอไว้ก่อน ก่อน
ช่วงเดือนตุลาคม 2557 อำจจะต้องมีกำรเริ่ มประชำสัมพันธ์เพียงแต่อนั นี้นะครับ
เป็ นกำรเจรจำชัว่ ครำวและตอนนี้คอื หยุดชัว่ ครำว

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: นี้คือกำรจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ใช่ ครั บ เป็ นกำรจัดคอนเสิ ร์ ตจำกนั กร้ อ ง นั กแสดงจำกประเทศเกำหลี ม ำจัดที่
ประเทศไทย

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: โครงกำรนี้วงเงินที่เรำจัดน่ำจะเป็ นเท่ำไหร่ ครับในตอนนี้

นำยประทีป อนันตโชติ

: ประมำณ 20 กว่ำล้ำนบำทครับ เพรำะว่ำคอนเสิร์ตเกำหลีตอ้ งใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ
ประมำณ 10 ล้ำนบำทครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ครับ และใช่ส่วนของต้นทุนด้ำนอสังหำริ มทรัพย์ มันกระโดดจำก 60-70 ล้ำนบำท
เป็ น 200 กว่ำล้ำนบำทนี้ เพรำะอะไร?

นำยประทีป อนันตโชติ

: ในส่ วนของต้นทุ นกำรพัฒ นำอสังหำริ ม ทรัพ ย์ 242 ล้ำนบำท ปั จจุบนั เรำมี อ ยู่
2 โครงกำร คือ 1. The Impress ที่นครปฐม 2. Project ตักสิลำที่มหำสำรคำมที่เรำ
ลงทุนไปประมำณ 120 ล้ำนบำท ทั้ง 2 โครงกำรรวมกันก็ประมำณ 242 ล้ำนบำท
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ถ้ำไปดูในหมำยเหตุของงบหน้ำ 84 ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ตวั นี้ส่วนใหญ่
เพิม่ ขึ้นจำกในส่วนของที่ดินทั้งหมด เพรำะจำก 52 ล้ำนบำท แล้วกระโดดมำเป็ น
160 ล้ำนบำท

นำยประทีป อนันตโชติ

: ใช่ครับ อย่ำงโครงกำรตักสิลำที่จงั หวัดมหำสำรคำมเป็ นตัวอำคำรอยูแ่ ล้ว ถือเป็ น
โครงกำรลัก ษณะที่ เรำซื้ อ อำคำรเดิ ม มำแล้ว พัฒ นำ แล้ว ก็ ข ำย เรำไม่ ไ ด้เริ่ ม
โครงกำรใหม่ต้งั แต่ซ้ือที่ดินแล้วก่อสร้ำง ซื้อลักษณะแบบนั้นจะทำให้เสียเวลำ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: แสดงว่ำตัวที่ดินที่เพิม่ ขึ้นคือตัวของโครงกำรตักสิลำ 120 ล้ำนบำทนี้ใช่หรื อไม่ครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: คือเรำซื้อมำเป็ นตึกแบบแท่ง ๆ เลยครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: และที่มีเขียนหมำยเหตุต่อว่ำ บริ ษทั มีแผนที่จะจำหน่ ำยให้กบั บริ ษทั หนึ่ง คือตัวที่
เรำขำยออกไปปั จจุบนั คือ The Impress ถูกต้องหรื อไม่ครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ครับถูกต้องครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ส่วนของสินค้ำคงเหลือ 8.8 ล้ำนบำท รวมในตัวตูเ้ ก่ำของเรำถูกต้องไหมครับ
จำพวกตูห้ ยอดเหรี ยญ มันหมดไปหรื อยังคับ ในส่วนของบัญชีตรงนี้

นำยประทีป อนันโชติ

: ยังไม่หมดครับ คือ อันนี้ปิดงบช่วง ธันวำคม 2556 ก็คงจะทยอยจำหน่ำยออกไป
เรื่ อยๆ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: เพรำะว่ำถ้ำหมดตัวนี้เรำจะต้องขำดทุนในส่วนของตัวตูเ้ กมส์น้ ีอีกเท่ำไหร่ ครับ
ที่เหลืออยูท่ ้งั หมดเลยนะครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ไม่น่ำจะขำดทุนแล้วนะครับ ตำม Book น่ำจะตัดสำรองไปหมดแล้ว

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ก็คือตัว Book 8.8 ล้ำนบำทนี้ ตัดสำรองด้อยค่ำหมดแล้ว ไม่มีคำว่ำขำดทุนแล้ว

นำยประทีป อนันตโชติ

: ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ในส่วนของรำยได้นะครับ ตัวรำยได้มนั มีรำยได้จำกกำรขำย 5.9 กับบริ กำร 80
ล้ำนบำท นี้คอื ขำยอะไรครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: อันนี้รวมของรำยได้จำกบริ ษทั ลูกครับ ของบริ ษทั แม่เองยังขำยออกเป็ นบำงส่วน
จำพวกตูเ้ กมส์แต่วำ่ รำยได้ประมำณ 70 กว่ำล้ำนมำจำกบริ ษทั ลูก คือ บริ ษทั บูสท์
พลัส จำกัด ที่มีรำยได้เข้ำมำจำกกำรจัดงำนต่ำง ๆ ถึงนำมำรวมกันเป็ นประมำณ
80 กว่ำล้ำนบำท
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: เพรำะว่ำตัวนี้รำยได้จำกกำรขำย 5 ล้ำนบำท มันมีตน้ ทุนเกือบ 10 ล้ำนบำท เรำ
ขำดทุนตั้งแต่กำไรขั้นต้นแล้ว เพรำะถ้ำดูจำกงบ 5.9 ล้ำนบำท มีตน้ ทุนขำย 7.9
ล้ำนนี้เรำขำดทุนก่อนแล้วนะครับ ตรงนี้อนั นี้เข้ำใจได้เพรำะว่ำเรำขำยตูซ้ ่ ึงเป็ น
ต้นทุนเดิม แต่วำ่ ส่วนของบริ กำร 79.8 ล้ำนบำท ถ้ำเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั บูสท์ พลัส
จำกัด ทำ แต่ตอนนี้เรำมีตน้ ทุนค่ำบริ กำรกว่ำ 80 ล้ำนบำท ซึ่งเรำทำธุรกิจตอนนี้
เรำไม่มีกำไรเลยใช่หรื อไม่ครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: เรี ยนแบบนี้ นะครั บ บำงงำนมี ก ำไร บำงงำนขำดทุ น เนื่ องจำกมั น ต่ ำ กว่ ำ
กำรคำดกำรณ์ เรื่ อ งรั บ จัด งำน Event บำงงำนไม่ เป็ นไปตำมที่ ค ำดหมำย เช่ น
กำรขำยบัต ร ทำให้ รำยได้ลดลง เช่ น ตั้งแต่ ป ลำยปี ที่ แล้ว ช่ วงเดื อ น กัน ยำยน
ตุลำคม ทำให้ยอดกำรเก็บเงินของเรำได้น้อยในบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด ที่เป็ น
บริ ษทั ลูกทำให้งำนบำงงำนต้องขำดทุนไปเป็ นปี

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ปี 2556 ที่ผำ่ นมำนี้พอจะมีชื่องำนที่จดั โดยตัวบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด หรื อไม่ครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: ปี 2556 ก็จะมี ในส่ วนของโครงกำรต่ำง ๆ ขอให้กรรมกำรที่ปฏิบ ัติงำนอธิ บำย
รำยละเอียด

นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร

: ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเป็ นงำนที่ ท ำงบริ ษ ัท ได้ก ำหนดโครงกำรไว้ชัด เจนแล้ว เช่ น
โครงกำรเสม็ด อินเลิฟ, Season of Love Song ที่สวนผึ้ง ซึ่ งเป็ นงำนใหญ่ และก็
เป็ นเรื่ องของคอนเสิ ร์ตเล็กๆ (ขโมยซีน) เรำจะมี Event ใหญ่ๆประมำณ 4 Project
ต่ อ ปี แต่ ต ำมที่ ท่ ำ นประที ป ได้ก ล่ ำวไว้แ ล้วว่ำ สภำวะทำงกำรเมื อ งและด้ำ น
เศรษฐกิจ มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงเร็วเลยส่ งผลกระทบ ซึ่ งบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ
เองก็ได้ดำเนิ นกำรจัดเป็ น Project เล็ก ๆขึ้น เพื่อให้เกิดสภำพคล่ องที่เร็ วขึ้นนะ
ครับ ในปี ต่อ ๆ มำ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ครั บ แล้ว ก็ ในส่ วนของบริ ษ ัท เองพอก ำไรขั้น ต้น เรำไม่ มี ค่ ำใช้จ่ ำยส่ ว นของ
บริ หำรเรำก็เยอะมำก ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 11 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
46 ล้ำนบำท มันเป็ นตัวหลักที่ทำให้เรำขำดทุนของปี ที่แล้ว เพรำะว่ำไม่แน่ ใจว่ำ
ตัว ใหญ่ ๆ ของ 2 ส่ ว นนี้ คื อ อะไรครับ ตัวขำยหรื อ ตัว บริ ห ำรครั บ เพรำะตัว
รำยได้หลักของบริ ษทั แม่เองก็คือ คอนโดนก็ยงั ไม่เข้ำถูกต้องหรื อไม่ครับ

นำยประทีป อนันตโชติ

: นี่ น่ำจะเป็ นบริ ษทั ลู กนะครับ น่ ำจะเป็ นของบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ รวม น้อ งฝ่ ำย
บัญชีมีรำยละเอียดในตัวนี้ เป็ นของบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ รวมกับ ACD นะครับ รอ
สักครู่ นะครับ
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น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: ในส่วนของบริ หำร ส่วนของตัวที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่มีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ในตัว
ของสิ น ค้ำท ำให้ เกิ ด จ ำนวน 39 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิ น รวมก็ เลยท ำให้ เกิ ด
ค่ำใช้จ่ำยสูงในปี นี้ค่ะ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

: ตัวด้อยค่ำนี้แยกออกมำอีกบรรทัดหนึ่ง 20 ล้ำนบำทนะครับ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

: มันจะมี ด้อ ยค่ำอยู่ 2 รำยกำร คือ (ตรำสิ นค้ำ 20 ล้ำนบำท) ส่ วนอี กตัวหนึ่ งเป็ น
ด้อ ยค่ ำ ของสิ น ค้ำ ที่ เป็ นสิ น ค้ำ เก่ ำ ของเรำ เป็ นสิ น ค้ำ ล้ำ สมัย จะอยู่ใ นส่ ว น
ค่ำใช้จ่ำย 20 ล้ำนบำท ก็เลยไปเพิม่ ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของขำยและบริ หำรค่ะ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ท่ำนประธำนที่ผมถำมอย่ำงนี้ ก็เพรำะว่ำตอนนี้ เงินส่ วนใหญ่ของเรำนี้ ปี ที่แล้ว
เรำเพิ่มทุนเข้ำมำนะครับ เรำได้เงินเพิ่มทุนจำก RO ผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อย เท่ำกับ 168
ล้ำนบำท และตอนนี้ รำยได้มนั ไม่เกิด ตัวที่เกิดก็มีแต่ขำดทุนและมีแต่ค่ำใช้จ่ำย
เดี๋ยวเงินเพิ่มทุนไปก็จะหมด พอหมดแล้วก็จะไปต่อไม่ได้ โครงกำรตักสิ ลำก็จะ
ไปต่อไม่ได้ตวั RR เรำก็ยงั ไม่เกิด

ประธำนฯ

: เรำต้อ งให้ ค วำมเชื่ อ มั่น และต้อ งยอมรั บ ว่ำ เรำเพิ่ ง เกิ ด ได้ปี เดี ย ว เรำก็ แ ก้ไ ข
สถำนกำรณ์ได้ขนำดนี้ อีกอย่ำงหนึ่ งในเรื่ องของตักสิ ลำ เรำเร่ งดำเนิ นกำรเต็มที่
แล้ว น่ำจะเสร็จภำยในโดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่ำจะขำยได้บำ้ ง ที่แล้ว ๆ มำ เรำ
ก็พยำยำมทำลงทุนให้มำกที่สุดครับ และคอยดูแลให้เต็มที่

นำยประทีป อนันตโชติ

: ผมขอเรี ยนนิ ดหนึ่ งนะครับ โครงกำรตักสิ ลำ ณ ตอนนี้ เรำเน้นกำรพัฒนำธุรกิ จ
อสังหำริ ม ทรัพ ย์ ทำงบริ ษ ัท ได้ด ำเนิ น กำรซื้ อ มำ 4 อำคำรตอนนี้ เรำ Renovate
และจะเริ่ มดำเนินกำรขำยภำยในประมำณไตรมำสที่ 2 นี้ น่ำจะขำยหมดนะครับ 4
ตึกจำนวน 300 ห้อ ง ก็จะทำให้บริ ษทั มี รำยได้เข้ำมำและเรำก็จะขยำยต่อไปอี ก
เรื่ อย ๆ คำดกำรณ์วำ่ ในปี นี้สำมำรถลดในส่วนของกำรขำดทุนลงไปได้

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ถ้ำเช่น นั้น ผมอำจจะผิดวำระไป ผมขอเป็ นวำระสุ ดท้ำยในเรื่ อ งของโครงกำร
ตัก สิ ล ำ ขอให้ ท่ ำ นประธำนและคณะกรรมกำรช่ วยอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดของ
โครงกำร

ประธำนฯ

: ถ้ำเช่นนั้น วำระที่ 2 ถือว่ำเรี ยนให้ทรำบแล้ว และส่วนข้อมูลไว้คุยกันต่อ

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในรอบปี 2556
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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

วาระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระนี้ เป็ นกำรพิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและ
บัญชี กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชีที่ผ่ำนมำซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับอนุ ญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว รำยละเอียด
ปรำกฏตำมข้อมูลในซี ดีรอมที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุ ้นทุกท่ำนพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ปรำกฏ
รำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมำตรำ 112
แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จัดทำ
งบกำรเงิน ณ วัน สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ข องบริ ษทั ฯ เสนอต่ อที่ ประชุ ม ผูถ้ ือ หุ ้น ในกำรประชุ ม
สำมัญประจำปี

มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมี มติอ นุ มตั ิงบดุลและบัญชี กำไรขำดทุนของบริ ษทั สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2556 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสียง
1,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.01
วาระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า จำกผลกำรด ำเนิ น งำนปี 2556 บริ ษ ัท มี ผลกำรขำดทุ น จำกกำร
ดำเนิ นงำน 98,592,653.17 บำท เนื่ อ งจำก บริ ษทั มี นโยบำยจ่ำยเงิน ปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ น้อ ยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะคำนึงถึง โครงสร้ำงและ
สถำนะทำงกำรเงิน แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิ จ สำหรับ ผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2556
ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำน
ในรอบปี 2556

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ในส่ วนของเงินปั นผล ผมไม่ ทรำบว่ำจะสำมำรถแก้ไ ขมันจะแก้ไขได้ห รื อ ไม่
ครับจ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 มันน้อยไปนะครับ ผมว่ำเผื่อ
อนำคตมันสู งกว่ำนี้ เป็ นไปได้สักร้อยละ 40 หรื อ 50 ได้หรื อไม่ครับ เตรี ยมไว้
ก่อนได้หรื อไม่ครับ ร้อยละ 30 มันน้อยเหลือเกิด

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ขออนุ ญำตนะครับ พอดีมนั เป็ นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 นะครับ ก็คือ ถ้ำจะเปลี่ยน
สำมำรถเสนอได้ครับและต้องนำเข้ำเปลี่ยนข้อบังคับบริ ษทั จึงต้อ งเข้ำมติพิเศษ
ถ้ำปี ไหนกำไรเยอะก็จะจ่ำยเป็ นเงิน Advance สำมำรถจ่ำยร้อยละ 40 ได้ ร้อยละ
90 ได้ครับ
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: พอเจอคำว่ำไม่น้อยกว่ำ ผมเลยงง และในส่ วนถัดมำตัวขำดทุนสะสมของบริ ษทั
เรำที่มีอยูจ่ ะสำมำรถล้ำงได้อย่ำงไรครับ ตั้ง 300 กว่ำล้ำนบำท ณ ตอนนี้มีนโยบำย
หรื อว่ำทำงแก้ไขปั ญหำยังไงที่จะทำให้มนั ขำดทุนและตัวขำดทุนสะสมนี้มนั เป็ น
ทำงภำษีอยูท่ ี่เท่ำไหร่ ครับ ที่เรำจะใช้ Tax Chill ตอนนี้ได้อยู่

นำยประทีป อนันตโชติ

: ขำดทุนสะสมอยูท่ ี่ประมำณ 90 กว่ำล้ำนบำท

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ตอนนี้ขำดทุนสะสมอยูท่ ี่ 293 ล้ำนบำท

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ขออนุ ญ ำตเรี ย นนะครับ กำรแก้ไ ขขำดทุ น สะสม โดยปกติที่ เรำท ำ ๆ กัน คื อ
1. ทำกำไร 2. ลดทุน ซึ่ งผมเห็นว่ำเรำก็คงไม่หนี เกณฑ์น้ นั หรอกนะครับ เพรำะ
เรำอยูก่ ็อยูใ่ นระบบมหำชน เพียงแต่ว่ำเรำทำกำไรให้เร็วขึ้น และเรำไม่ได้ใช่เงิน
ไปลงทุนอย่ำงอื่นมำกขึ้น เรำก็คงจะทำลดทุนให้ลงมำอยูใ่ นสภำพเป็ นจริ ง และ
หลังจำกนั้นก็จะสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ ถ้ำสมมุติเรำต้องใช้เงินไปลงทุนมำก
ขึ้น ก็มีอยู่ 2 ทำงนะครับ คือ เก็บไว้ก่อนเอำไปลงทุนเพิม่ หรื อ 2 คือ เพิม่ ทุนเป็ น
RO เป็ น PP เพื่ อ ลงทุ น กลับ มำท ำงำนใหม่ ห ลำยส่ ว นที่ เกิ ด ขึ้ น จำกบริ ษ ัท นี้
มันเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนที่ผิดพลำดขึ้น อันนี้ เรำยอมรับ กำรลงทุนที่จะต้อ งตั้ง
สำรองเป็ น 140 – 150 ล้ำนบำท ถือว่ำเยอะมันก็เลยมีผลกระทบเข้ำมำจำกธุรกิจ
เดิมจริ งๆ ที่เรำทำเครื่ องเล่นเกมส์พวกนี้นะครับ มันเริ่ มขำดทุนมำกจำกปี ที่แล้วนี้
เอง แต่ว่ำควำมนิ ยมมันไม่มีแล้ว โอกำสที่จะเป็ นไปในธุรกิจเดิ ม คงไปได้ยำก
มำก เพรำะว่ำ โลกมันเปลี่ ยนเร็ ว และเปลี่ยนเป็ น Online ไปหมด ตลำดหดตัว
ค่อนข้ำงรุ นแรง จึงเหลือเพียงสถำนบันเทิงเท่ำนั้นเองที่ยงั ใช้และเมื่อซื้อไปเครื่ อง
หนึ่ งก็ใช้กันนำนเลยทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ จึงต้องตัดธุรกิ จนี้ ออก ก็พยำยำม
มองในสิ่งที่เป็ นไปได้ โดยครั้งที่แล้วกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ได้อธิบำยให้ฟัง
และเล่ำสู่ กนั ฟั งนิ ดหน่ อยว่ำจะไปในลักษณะที่ค่อนข้ำงเร็ วแต่เรำคงไม่ หันมำสู่
ยักษ์ใหญ่ในเมื อง โดยโครงกำรแรกที่ไป คือ โครงกำร The Impress และมี กำร
ผิดพลำดอีกนิ ดเพรำะได้ทำบ้ำนหรู เกินไปอยูน่ ครปฐมบ้ำนหลังละประมำณ 6-7
ล้ำนบำท ก็มี ผลค่อ นข้ำงสำหัสเหมื อนกัน และทำงคณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบว่ำทำต่อไปถ้ำบ้ำนเสร็ จแล้วไม่มี คนอยู่ เรำก็จะเหนื่ อ ยอี ก จึงได้
พูด คุ ย กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ต่ ำง ๆ เลยเคลี ย ร์ โ ครงกำรนั้ น ออกไป เพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท ไปใน
ทิศทำง ที่เหมำะสมและไปได้
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บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: และอีกส่วนหนึ่งที่ฝำกไว้พจิ ำรณำนะครับ
1. ก็มีส่วนเกิดของมูลค่ำหุน้ 292 ล้ำนบำท
2. ขำยโครงกำร The Impress ไป รำคำ 144 ล้ำนบำท ซึ่งต่ำกว่ำรำคำประเมิน อัน
นั้นเรำมีกำไรหรื อไม่ครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ไม่กำไรครับ แต่ว่ำไม่เสียหำยมำก คือ เรี ยนอย่ำงนี้ ครับว่ำ เรำพยำยำมหำผูส้ นใจ
เรำเสนอให้ผูท้ ี่น่ำจะซื้ อ มีบำงรำยก็เข้ำไปดู โครงกำร บำงรำยก็ไม่ เข้ำไปดู และ
ให้รำคำกลับมำค่อนข้ำงต่ำจึงต้องตัดสิ นใจขำยในรำคำที่รำยที่ให้รำคำที่ดีที่สุด
อย่ำงนี้ครับที่ประธำนและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้รำยงำนไปแล้วครับ ผมเชื่อว่ำตัก
สิลำยอดจองอย่ำงที่ไม่เป็ นทำงกำร ในจำนวน 300 ห้องที่เรำมีมำกกว่ำ 200 และ
ตอนนี้ จึงต้อ งเร่ งด ำเนิ น กำรให้ แ ล้วเสร็ จ จะได้ด ำเนิ น กำรโอนระหว่ำงที่ เรำ
ประชุมกันอยูน่ ่ ำจะมีกำรรับเงินจองกันนะครับ แล้วก็มีกำรอนุ มตั ิ Post Finance
ในเร็ ว วัน นี้ คำดกำรณ์ ว่ำเดื อ นหน้ ำเรำน่ ำจะท ำ Grand Opening และวัน นั้น ก็
น่ ำจะมีกำร Book จริ ง ๆ เพรำะนี้ ยงั ไม่ มี กำร Opening อะไรจริ ง ๆ เลย เพียงทำ
กำร Presale เท่ำนั้นเอง และได้ยอดมำ 200 จำก 300 ซึ่ งถื อ ว่ำมี กำรตอบรับที่ ดี
และถ้ำปิ ดหมดผมเชื่อว่ำน่ำจะเร็ วครับ เพรำะนำอำคำรเดิมมำ Renovate ปรับปรุ ง
ให้อยู่ในสภำพที่น่ำอยู่ วำระต่อ ไปจะนำภำพมำให้ผถู ้ ื อ หุ ้นได้ดู เพรำะพวกผม
เห็นเองยังดูวำ่ น่ำอยูแ่ ล้ว ถ้ำอยูค่ นเดียวนะครับถือว่ำโอเค เพรำะห้องเป็ นขนำดเล็ก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้งดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง

วาระที่ 5

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในกำรประชุ ม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่ งตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ลำออก
ประธำนแจ้ง ให้ที่ประชุ ม ทรำบว่ำ ตำมข้อ บังคับของบริ ษ ัทกำหนดให้ในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
สำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรคิดเป็ นจำนวนหนึ่งในสำมหรื อจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำมจะต้อง
ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ โดยในปี นี้ มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระจำนวนสำม (2) ท่ำน
ได้แ ก่ นำยศั ก ดำ อำจองค์ วั ล ลิ ภ ำกร และพล.ต.ท.ชลอศั ก ดิ์ อำษำ ส ำหรั บ วำระนี้ เพื่ อ ให้ ก ำร
ลงคะแนนเป็ นอย่ำงโปร่ งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูม้ ี รำยชื่ ออยูใ่ นกรรมกำรที่พน้ ตำแหน่ งตำมวำระ
หน้า 12 จาก 18

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

ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวำระนี้ขออนุ ญำตออกจำกห้องประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำวจนกว่ำจะนับคะแนน
แล้วเสร็จครับ
โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งไม่นับรวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสียได้พิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้ง
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็ นรำยบุคคลแล้ว มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้งสองท่ำนล้วน
แต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและไม่
มีลักษณะต้องห้ำม สมควรที่จะได้รับเลือ กตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ ง คณะกรรมกำร
พิจำรณำแล้วว่ำ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมกำรซึ่ งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมที่จะ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั แล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมกำร สองท่ำนที่พน้
จำกตำแหน่ งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงตำแหน่ งกรรมกำรต่ อ ไปอี ก วำระหนึ่ ง โดยรำยละเอี ย ด
ประวัติและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5
โดยกำรลงคะแนนเสี ยงเป็ นรำยบุคคล และประธำนขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ ค รบวำระตำมรำยชื่ อ ที่ เสนอข้ำ งต้น จ ำนวน 2 ท่ ำนโดยจะลงคะแนนเป็ นรำยบุ ค คล
ตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ได้ แก่ นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
ลำดับที่ 2 ได้ แก่ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั 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 ท่ ำนประธำนฯ
ดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถำมใดๆ หรื อมีควำมเห็นเป็ นอย่ำง
อื่นไหมครับ และเนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็ นกำร
เสี ยเวลำ ขอเรี ยนเชิ ญ ด ำเนิ น กำรเลื อ กตั้งกรรมกำรท่ำนต่อ ไปก่ อ น หำกผลของคะแนนทรำบแล้ว
จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่ งต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระตำม
รำยชื่อข้ำงต้นเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ด้วยกำรลงคะแนนเป็ นรำยบุคคลตำมลำดับดังนี้
หน้า 13 จาก 18

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. นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
เห็นด้วย
212,417,862
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1,000
2. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
เห็นด้วย
212,417,862
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1,000
วาระที่ 6

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.01
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557
ในปี นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้มี ก ำรพิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อ นตำม
ภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรจำนวนไม่ เกิ น
3,000,000 บำทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะที่เป็ นพนักงำน
หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั โดยรำยละเอียดปรำกฏใน 56-1 และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ท่ำนประธำนครับ ถำมนิ ดนึ งครับ ปี ที่แล้วท่ำนประธำนยังไม่ มำ ซึ่ งกรรมกำร
หลำยท่ำนผมไม่เห็ นแล้ว เพรำะประชุม ครั้งที่แล้วมีอยู่ 3 ท่ำน ปี นี้ มำเปลี่ยนไป
หมดเลย อยำกจะให้ ช่ วยล ำดับ นิ ด นึ ง ว่ำมัน เป็ นไปมำอย่ำงไร ถึ งกรรมกำร
ออกมำเป็ นแบบนี้

ประธำนฯ

: จริ ง ๆ แล้ว เมื่อปี ที่แล้ว ต้องบอกว่ำเหมือนเรำตั้งตัวกันจนกระทัง่ ปี นี้ และเรำก็
ตรวจสอบแล้วว่ำเหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิงำนในบริ ษทั ACD และได้พิจำรณำ
หลำยท่ ำนมี ควำมรู ้และควำมสำมำรถที่ จะด ำเนิ น งำนและบริ ห ำรงำนภำยใน
บริ ษทั เรำถือว่ำเรำแก้ไขปั ญหำ คิดว่ำเรำจะเดินก้ำวหน้ำกันต่อไป

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ขออนุ ญำตอธิบำยครับ กรรมกำรเดิมมี 5 ท่ำน มี กรรมกำรบริ หำร 2 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ตอนนี้ เพิ่มมำเป็ น 7 ท่ำน คือ เพิ่มอีก 2 ท่ำน เปลี่ยนหน้ำ
เยอะเพรำะเนื่องจำกว่ำ ช่วงที่แล้วทยอยลำออกบ้ำง มีกรรมกำรบำงท่ำนที่ไม่ถนัด
งำนในส่ วนนี้ ก็ ไ ด้ ล ำออกไป บริ ษ ั ท จึ ง ได้ ส รรหำและคั ด สรรกรรมกำร
ผูท้ รงคุณวุฒิสูงพอ และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเข้ำมำช่วยกิจกำรของเรำ เดิมปี ที่แล้ว
ตอนประชุ มวิสำมัญ ฯ ที่ เห็ น กรรมกำร 3 ท่ ำน จริ ง ๆ แล้ว มี 5 ท่ ำนนะครั บ
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เพียงแต่ว่ำอี ก 2 ท่ ำนติดภำรกิ จและมำร่ วมประชุ ม ไม่ ไ ด้ ตอนนี้ จริ ง ๆ มี แค่ 7
ท่ำนครับ ผมเป็ นเพียงที่ปรึ กษำบริ ษทั
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: กรรมกำรชุ ดเก่ ำที่เป็ นของ บริ ษทั ไมด้ำ เมดดำลิ สท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ไม่มีแล้วใช่หรื อไม่ครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ตอนนี้ ไม่ มี แ ล้ว ครั บ เนื่ อ งจำกว่ำ กลุ่ ม ไมด้ำฯ กรรมกำรได้ล ำออกไปแล้ว
ท่ำนประธำนชวัลลักษณ์ ได้ลำออกไปหลังสุดที่ผำ่ นมำนี้เองครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ถ้ำผมเข้ำใจไม่ผิด คือ กรรมกำรชุดนี้ เป็ นชุดใหม่ และเน้นเรื่ องอสังหำริ มทรัพย์
และงำน Event ถูกต้องหรื อไม่ครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ครับ ถูกต้องครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: เมื่ อ สักครู่ ได้ดู เอกสำรเห็ น ว่ำมี บ ริ ษทั ย่อ ยอี กบริ ษทั หนึ่ งใช่ ห รื อ ไม่ ครับ ที่ท ำ
เกี่ยวกับ แสง สี เสียง

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: เดิม บริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นบริ ษทั ย่อยมำนำนแล้วครับ แล้วก็มีปัญหำอยู่ เรำดูแล้วมัน
ไม่มีอนำคต จึงจะจัดกำรกันอยู่

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: คือ ยกเลิกกิจกำรใช่หรื อไม่ครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ใช่ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: สรุ ปเรำมีบริ ษทั ย่อยที่เดียว คือ บริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด ใช่หรื อไม่ครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ใช่ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: เฉพำะ Focus ของทำงบริ ษทั คือ อสังหำริ มทรัพย์ท้งั หมด

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ขอบคุณครับ

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: ครับ ขอเรี ยนแบบนี้ นะครับ ว่ำเรำจะไปในแนวที่ดีที่สุด แต่ว่ำในทำงเดียวกัน ก็
ไม่ยนื ยันว่ำจะทำด้ำนอสังหำริ มทรัพย์ไปตลอดชีวติ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: เนื่ อ งจำกเรำทำเกมส์ม ำก่ อน ควำมเป็ นไปได้ที่เรำจะทำจำพวกเกมส์ออนไลน์
เหมื อ นกับ พวก Asia soft ถ้ำสมมุ ติ Due กับเกำหลี ไ ด้ก็จะดี เพรำะเกำหลี เป็ น
เจ้ำของเกมส์ออนไลน์อยูแ่ ล้ว จะมี Connection ทำงด้ำนนี้หรื อไม่
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นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

: เรื่ อ งเกมส์ น้ ี ต้อ ง Pure IT ผมเรี ย นแบบนี้ นะครั บ เพรำะจะต้อ งมำในสำย IT
ล้วนๆเลยถ้ำเรำไม่ได้อยูใ่ นด้ำนนี้ จริ ง ๆ พูดคำเดียวว่ำเหนื่อย และธุรกิจนี้ที่อยูใ่ น
ตลำดก็เยอะอยูแ่ ล้วครับ สรุ ปตอนนี้ยงั ไม่มีควำมถนัดครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุธำ

: ท่ำนประธำนครับผมขออนุญำตนิดนึงครับ ประธำนกรรมกำรมีเงินเดือน เป็ นใน
ด้ำนของกำรบริ หำรใช่หรื อไม่ครับ

ประธำนฯ

: ใช่ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี
ประธำนแจ้งให้ที่ ประชุ ม ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติบริ ษ ัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120
กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั
ทุกปี ทั้งนี้กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่ำงไรก็ดี ประกาศ ที่ กลต. (ว)
43/2548 เรื่ อง การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี โดยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดให้มี การหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี (ที่ลงลายมื อชื่ อรับรองงบการเงิน) ทุ ก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุ นเวียนไปใช้ผูส้ อบบัญชี
รายอื่ นในส านักงานสอบบัญ ชี เดี ยวกันได้ ซึ่ งคณะกรรมการมี มติเห็ นชอบให้ มี การหมุ นเวียนหรื อ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีเพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว
ตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ ำว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั แกรนท์
ธอนตัน จากัด (เปลี่ยนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม 1 ท่าน) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย
สาหรับรอบบัญ ชี 2557 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,284,000
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พนั บาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์
3. นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
4. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
หน้า 16 จาก 18

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งใช้
เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การเพิ่ ม ขึ้ นด้ว ย รวมทั้ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุมตั ิหาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ น ต้องจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้ง
มอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูอ้ นุ ม ัติค่ าสอบทานการเงิน และบริ ษ ัท ร่ วมที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ระหว่างปี ด้วย
ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2557
ปี 2557

ปี 2556

เพิ่มขึน้

รายการ

(ปี ที่เสนอ)

(ปี ที่เสนอ)

(ร้ อยละ)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

740,000

610,000

21.31%

ค่า Consol. งบการเงินประจาปี

70,000

60,000

16.67%

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

414,000

339,000

22.12%

ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

60,000

40,000

50%

รวมทั้งสิ้น

1,284,000

1,049,000

22.40%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดเงินค่ำตอบแทนประจำปี 2557 ตำมที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง

วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือเรี ยบร้อยแล้ว ท่านผู ้
หุ ้น ท่านใดมี ค าถาม เนื่ องจำกกำรประชุ มได้ดำเนิ น กำรมำครบทุก ระเบี ยบวำระแล้ว ในฐำนะของ
หน้า 17 จาก 18

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

ตัวแทนคณะกรรมกำรของ บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุณ
ท่ำนผูถ้ ื อ หุ ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่ วมประชุ มในวัน นี้ และขอเรี ยนยืนยันว่ำ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร และ
พนักงำนทุกคนจะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุดเพื่อควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของบริ ษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ผมขอปิ ดกำรประชุม ณ บัดนี้
ปิ ดประชุม

เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี )
ประธานกรรมการ

หน้า 18 จาก 18

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ื อ หุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อ บัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ บัต รประจ าตัว ของผูม้ อบอานาจ และบัต รประจ าตัว หรื อ หนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อ เดิ นทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อ หนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ

2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะในกรณี ของสาเนา
เอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องและหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ย น และยื่น เอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้งั แต่ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
หน้า 1 จาก 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการ
ประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อ นวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุ ม ในหนังสื อ พิมพ์ติดต่อ กัน 3 วันก่ อ นวันประชุ มไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัด
ประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด หนังสื อ มอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรื อ ผูท้ ี่ประธาน
กาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุน้
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือ หุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อ หุ ้นร้อ งขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่ งหนัง สื อ นัด
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ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุ ม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ป กติ ใ ห้ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
( 2 ) ในกรณี ดงั ต่อนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
( 1 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึ 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 ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อ การได้มา หรื อ จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง กรรมการโดยใช้เ สี ย งข้า งมากตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผู ้
ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุ มสามัญประจ าปี ทุ กครั้ ง ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
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ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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การสรรหากรรมการและข้ อมูลของกรรมการทีเ่ สนอชื่อให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสานักงาน กลต. และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ถู กจัดทาโดยที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อ ของผูท้ ี่จะเป็ นกรรมการและทาการคัดเลือ กตามข้อบังคับ
บริ ษทั มีวธิ ีการดังนี้
 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
 ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็ นรายบุคคล
 บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรื อจะพึงเลือ กตั้งในครั้งนั้นให้
ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

นางภวัญญา กฤตชาติ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

67 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

การศึกษา

บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2548
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

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

ประสบการณ์ทางาน
ปั จจุบนั
2557– ปั จจุบนั
2556– ปั จจุบนั
2552 - 2556
2551 - 2555
2550 - 2551
2544 - 2549
2541 - 2543
2537 - 2540
2517 - 2528
2514

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ไทยเคหะ จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่

หน้า 2 จาก 5

ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจานวน 2 ตาแหน่ง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 3 จาก 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

62 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

-

ประสบการณ์ทางาน
ปั จจุบนั
2555 – 2557
2554 – 2556
2552 – 2554
2550 – 2552
2548 – 2550
2542 – 2548
2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การแผนและพัฒนาองค์กร
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ด้านบริ การจัดการระบบจาหน่าย)
นักบริ หาร 11 ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการยานพาหนะและเครื่ องกล
นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์
นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการกองระบบสื่อสารฝ่ ายบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้ านครหลวง
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระ และแต่ ง ตั้ง กรรมการเข้า ใหม่ อี ก จ านวน
2 ตาแหน่ง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558

หน้า 4 จาก 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 5 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้ง
ชื่อ-นามสกุล

พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั

อายุ

66 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรี ปทุม
เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMSHIRE,USA

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 34/2004
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

1 ปี 8 เดือน

ประสบการณ์ทางาน
ปี 2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

ปี 2555 – มี.ค.2557

กรรมการกาหนดราคาสินค้า
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั เพิม่ สินสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั 18/19 ครั้ง
ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
หน้า 1 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่อ-นามสกุล

นายประทีป อนันตโชติ

ตาแหน่ ง

กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ ษทั

อายุ

59 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

1 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์ทางาน
ปี 2557– ปั จจุบนั

ปี 2550 - 31 มี.ค. 57
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

รองประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด
กรรมการ บริ ษทั เมดดาลิสท์ วิชนั่ จากัด
ผูจ้ ดั การสาขา สาขาศรี นคริ นทร์ – เทพารักษ์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

คณะกรรมการบริ ษทั 17/19 ครั้ง

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 2 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้ง
กรรมการเข้ าใหม่ อกี จานวน 2 ตาแหน่ ง
ประวัติโดยสั งเขป
ชื่อ-นามสกุล

นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Boon Aun)

อายุ

57 ปี

สั ญชาติ

สิงคโปร์

ที่อยู่

เลขที่ 20 ถนนเซซิล, อีไคว์ต้ ี พลาซ่า ยูนิต 19-01 , 049705 ประเทศสิงคโปร์

วุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่ งชาติสิงคโปร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ บริ ษทั พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เคียน อินเวสเม้น โฮลดิ้ง ไพรเวท จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อีส แอริ แอน แอสเซส จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2553 - ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – 2549
2539 – 2549
2546 – 2547
2541 – 2546
การถือหุ้นในบริษัทฯ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เคียน อินเวสเมนท์ โฮลดิ้ง ไพรเวท จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อีส แอริ แอน แอสเซส จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคาร เดฟฟ่ า อินเวสเมนท์ จากัด ฮ่องกง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
หัวหน้าของนอร์ท เอเชียน ออริ จิเนชัน่ ธนาคารสแตนดาร์ท เอเชีย จากัด
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , TCC กรุ๊ป จากัด
(กลุ่มบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ)
ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี

หน้า 3 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้ง
กรรมการเข้ าใหม่ อกี จานวน 2 ตาแหน่ ง
ประวัติโดยสั งเขป
ชื่อ-นามสกุล

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

อายุ

55 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ที่อยู่

ซอย รามคาแหง 12 รามคาแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา

Mini MBA รุ่ นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of California, Berkeley International Business Development Program
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทางาน
ปี 2531 –ปั จจุบนั

ปี 2555
ปี 2551
ปี 2548
ปี 2529
ปี 2527
ปี 2525

-

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร กรมกิจการพลเรื อนทหารบก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวูด้ อินดัสทรี ส์
คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.จุฑานาวี
แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.
ฝ่ ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
หน้า 4 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6
การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี

หน้า 5 จาก 5

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
20บาท
Duty Stamp
20 Baht

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

เขียนที่......................................................
Written At
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยู่บา้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total amounting of
shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ ้นสามัญ...........................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equal to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่...................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้ 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.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)

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

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 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 1/201 5 to be
held on 3 0 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict,
Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หน้า 1 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้ น ที่มอบฉั นทะจะต้องมอบฉั นทะให้ ผรู ้ ั บมอบฉัน ทะเพี ยงรายเดียวเป็ น ผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

หน้า 2 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

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

เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยู่บา้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ ้นสามัญ............................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้ 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.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4)

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

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 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 Shareholde rs 1/2015 to be
held on 3 0 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 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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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557
Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 – To consider and approve the Company’s Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending
December 31, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2557
Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

หน้า 4 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบบัญชีปี 2558
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for
the year 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่ อง พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ อีกจานวน
2 ตาแหน่ ง
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two
new directors;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital by cancelling the unissued shares, as well as
the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the
Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 4
Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 12 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 12 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
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(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ 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. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and
appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อ งแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึ งเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 ับฝากและดูแลหุ ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่...............................................................................
Written at
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.......................................................... สัญชาติ.............................อยู่บา้ นเลขที.่ .........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
Sub-District
District
Province
Zip Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
โดยถือ หุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ ้นสามัญ...................................................หุ ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)..............................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยู่บา้ 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.
อยู่บา้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210
(4)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยู่บา้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 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 Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on
30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred
District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the place as may be postponed or changed.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ ้นสามัญ..........................................................หุ ้น
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
Ordinary share
shares,
entitled to voting right
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557
Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 – To consider and approve the Company’s Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending
December 31, 2014
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2557
Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบบัญชีปี 2558
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for
the year 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่ อง พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ อีกจานวน
2 ตาแหน่ ง
Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two
new directors;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาออกจาหน่ าย รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital by cancelling the unissued shares, as well as
the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the
Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 4
Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 12 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 12 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่
ถูกต้อง 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 ที่ที่ประชุมมี การ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร

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 ือ หุ้นที่ ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
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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 ือหุ้นให้คสั 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 ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole
or for an individual nominee.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึ งเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building
muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the plac e as may be
postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

Disapprove

งดออกเสี ยง

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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

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.
เห็ นด้วย

Approve

ไม่เห็ นด้วย

งดออกเสี ยง

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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แผนที่สถานที่จัดการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บริษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202

ณ ห้ องแซฟไฟร์ 202 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

