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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

วนัเวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 25  เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  
 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10:10 น. 
นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน เลขานุการบริษทั  กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2557 โดยรายงานขอ้มูลของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมทราบในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

- บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน    1,275,000,000    บำท 
- ทุนช ำระแล้ว       397,410,050  บำท 
- แบ่งออกหุน้สำมญัจ ำนวน     397,410,050   หุน้ 
- มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ                        1     บำท 

 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย  ยุทธศำสตร์ 

และกลยุทธ์ ในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทโดยมี  คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เป็นเคร่ืองมือ กลไก เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตำมยทุธศำสตร์ กลยทุธ์  และทิศทำงดงักล่ำว 

- ในกำรประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมรวม 28

รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได ้ 212,418,862 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.45 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษทัเป็น     

อนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนด

ไวว้่ำตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 

ของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีจ ำนวนเท่ำกบั ( 132,470,017 หุน้)    

                   - และเพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ

กำรปฏิบติัในท่ีประชุม จึงขอเรียนช้ีแจงวธีิกำรนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของท่ี

ประชุม เพื่อใหก้ำรประชุมด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย ครบถว้น ตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
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1.   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย     
ไม่ เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในแต่ละวำระ ทั้ งน้ีในกรณีของผู ้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยก
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกนัในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงท่ีจะท ำ
กำรลงคะแนนเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหำก
กำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จะถือกำรลงคะแนนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 

2. ในกำรนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเฉพำะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียง เท่ำนั้น ยกเวน้กำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระท่ี 5 โดยจะน ำคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงดงักล่ำว หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึน เพื่อท่ีเจำ้หน้ำท่ีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบนัทึกและสรุปผลให้ทรำบ
ต่อไป และในกำรนบัคะแนนในคร้ังน้ีมี นำงสำวกรวรรณ ใจวนัดี เป็นพยำนในกำรนบัคะแนน และ
เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับคะแนน บริษทัขอเรียนเชิญตวัแทนท่ำนผูถื้อหุ้น        
1 ท่ำนเป็นพยำนในกำรนบัคะแนนดว้ยค่ะ 

3.  เพื่อให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดังนั้ น 
ส ำหรับระเบียบวำระท่ี 5  ซ่ึงเป็นวำระพิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557  และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
แทนกรรมกำรท่ีลำออก บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งใน
กรณี  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทั้งน้ี  ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นกำเคร่ืองหมำยถูกลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนำมในบตัรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือข้ึน 
จำกนั้น จะมีเจำ้หนำ้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน   เพ่ือน ำมำค ำนวณคะแนนเสียงว่ำ
มีผูถื้อหุ้น  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ ส ำหรับท่ำนผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมวำ่ ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติใน
หนงัสือมอบฉนัทะนั้นแลว้  โดยมติดงักล่ำวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นในหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่ำวแลว้  

4.  ก่อนลงมติในแต่ละวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู ้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง                                         
กบัระเบียบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรซักถำมกรุณำแจง้ช่ือและ
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นำมสกุลให้ท่ีประชุมทรำบก่อนซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นดว้ยทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ในกำร
จดัท ำบนัทึกกำรประชุม 

ก่อนท่ีจะเร่ิมประชุม เลขำนุกำรบริษทั ไดแ้นะน ำกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุมในวนัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี    ประธำนกรรมกำร  
2. นำยประทีป อนนัตโชติ    กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยศกัดำ  อำจองค ์วลัลิภำกร   กรรมกำร 
4. นำยวจิิตร  ค ำภูมี    กรรมกำร   
5. นำยสมเกียรติ  พิมลดำนนท ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. พล.ต.ต.กฤษฏ์ิ  เปียแกว้    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7. พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อำษำ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู    ท่ีปรึกษำ                     

ผู้บริหำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นำงธนิดำ  อินทจกัร์    ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

                           2. นำยสำโรจน์  รังสีธรรม   ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ                               

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้ำประชุม 

  1.  นายสมคิด  เตียตระกลู    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  
        บริษทั แกรนด ์ธอนตนั จ ากดั 

เลขานุการบริษทั กล่าวเชิญประธานท่ีประชุม และประธานท่ีประชุมน าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม
ดงัน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556         
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556  ตามส าเนาท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ตามส่ิงท่ีแนบ
มาดว้ย 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม 2556 ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 

                
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
  ในรอบปี 2556 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ระเบียบวำระน้ีจะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเห็นภำพรวม
และทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษทัในรอบปีบัญชีท่ีผ่ำนโดยสรุปจึงท ำกำรน ำเสนอข้อมูล
เก่ียวกบัผล กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี คุณประทีป  อนนัตโชติ กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อท่ีประชุมดงัต่อไปน้ี 

1. ผลกำรด ำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) ส ำหรับปี 2556 มีดงัน้ี 
1.1  รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน                             89,596,957.11    บำท 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำน                                    188,869,957.61    บำท 
ขำดทุนก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (99,273,000. 50)    บำท 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน                                                306,535.27    บำท      
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                                             0.00       บำท 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2556                      ( 99,579,535.77)   บำท     

1.2 รวมสินทรัพย ์                            397,981,599.93     บำท 
1.3 รวมหน้ีสิน                                    25,916,733.57     บำท 
1.4 ส่วนของผูถื้อหุน้                            372,064,866.36     บำท 

ทุนจดทะเบียน 1,275,000,000 หุ้นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ในปี 2556 หรือ คิดเป็นจ ำนวน 

1,275,000,000 บำท 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 397,410,050 หุ้นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ในปี 2556 หรือ คิดเป็นจ ำนวน 
397,410,050 บำท 

ประธำนฯ  : ไม่ทรำบวำ่ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือไม่ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ในเร่ืองของตวังบกำรเงินนะครับ  
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ขอ้แรก  ขอต ำหนินิดนึงในเร่ืองของรำยงำนประจ ำปี ไม่มีกำรแจกเป็นรูปเล่ม 

ถึงแมว้ำ่จะส่งเป็นซีดีรอมแลว้ก็ตำม รำยงำนประจ ำปีทำงบริษทัฯ ควรจะเตรียมน ำมำ

แจกดว้ย 

ข้อ 2  หมำยเหตุ ของงบกำรเงินของผูส้อบบัญชี ผมสงสั ยมำกเลยท ำไมไม่มีตัว

หมำยเลขท่ีประกอบตัวหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหน้ำท่ี 58 ตัวรำย งำน

ประจ ำปี ซ่ึงเป็นงบกำรเงินของผูส้อบบญัชีแต่ว่ำไม่มีหมำยเหตุประกอบกำรเงินเลย 

มนัไม่มีหมำยเลขเลย จึงจะท ำให้ดูยำกมำก  เป็นหมำยเลขท่ีประกอบแต่ละบรรทดั 

ผมไม่แน่ใจวำ่ท ำไมถึงไม่มี 

ข้อ 3  ในส่วนของลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีอยู่ 20 ลำ้นบำท มนัเป็นลูกหน้ีอะไร และบริษทัฯ 

ก ำลงัด ำเนินธุรกิจประเภทไหนอยู ่

ประธำนฯ  : คร้ังหนำ้จะจดัส่งในรูปแบบเอกสำรและซีดีใหค้รับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้กลวัส้ินเปลืองใหจ้ดัท ำเฉพำะรำยละเอียดของงบกำรเงินเท่ำนั้นก็พอ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ขออนุญำตอธิบำยค่ะ ลูกหน้ีทัว่ไป 20 ลำ้นบำท เป็นลูกหน้ีของบริษทัยอ่ย (บ.บูสท ์
 พลสั) ในโครงกำรคอนเสิร์ตเกำหลีท่ีทำงบริษทัไดจ่้ำยล่วงหนำ้ซ่ึงไดมี้กำรลงทุนไป 
 แลว้บำงส่วน 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท ำไมถึงไม่จดัใหเ้ป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท ำไมใหเ้ป็นลูกหน้ีทัว่ไป 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : มนัเป็นบริษทัลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั ACD  

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : สรุปคือเป็นตวัท่ีเขำติดหน้ีเรำ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ใช่ค่ะ เน่ืองจำกเรำตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยและคอนเสิร์ตยงัไม่จบค่ะ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : รำยละเอียดคืออะไรกบัตวัคอนเสิร์ต 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : คือมนัจะมี Project ของบริษทัยอ่ยค่ะ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : บอกรำยละเอียดไดไ้หมครับ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : จริง ๆ แลว้มนัเป็น Project ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2556 เน่ืองจำกมนัเกิดปัญหำในเร่ืองของ

    สภำพเศรษฐกิจและกำรเมือง เรำจึงมีกำรระงบักำรจดั Project ชัว่ครำว ในส่วนของ 
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กำรลงทุนในส่วนน้ีจึงไดต้ั้งค่ำใชจ่้ำยไว ้ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แลว้เรำจะไดคื้นไหมครับ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ตอนน้ีขั้นตอนของโครงกำรอยูใ่นขั้นตอนของกำรเจรจำอำจจะมีกำรจดัข้ึนในปีน้ี 
 2557 ค่ำใชจ่้ำยตวัน้ีจึงไดต้ั้งไวก่้อน 

นำยประทีป อนนัโชติ : ผมขออธิบำยนิดนึงครับ อยำ่งท่ีนอ้งฝ่ำยบญัชีไดอ้ธิบำยไป ตอนน้ีเรำมีบริษทัลูก คือ 
บริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั  เคำ้ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับจดังำนจ ำพวก Event ต่ำง ๆ  
จึงไดมี้กำรท ำสัญญำเร่ืองคอนเสิร์ตเกำหลีข้ึนท่ีประเทศไทย สัญญำไดท้  ำข้ึนเม่ือปีท่ี 
แลว้แต่วำ่สภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองท ำใหจึ้งตอ้งขยำยระยะเวลำออกมำ โครงกำร 
น้ีไดข้ยำยระยะเวลำถึงเดือนตุลำคม 2557 ซ่ึงตรงน้ีไดร้อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
สงบ โอกำสท่ีจะไดจ้ดัโครงกำรน้ีจึงกลบัมำ น่ำจะไดใ้นเดือนตุลำคม 2557 น้ีครับ 
 เพรำะฉะนั้นเงินในส่วนน้ีเป็นเงินท่ีทำงบริษทัไดว้ำงมดัจ ำไปก่อน คือ บริษทัลูกนะ 
ครับ ไม่ใช่บริษทั ACD จึงตอ้งลงรำยกำรเป็นลูกคำ้ทัว่ไป บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันะ 
ครับ เช่น สมมุติวำ่ บริษทัลูกมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทัแม่ อยำ่งน้ีถึงจะลงรำยกำรใน 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั แต่กรณีน้ีถึงวำ่เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทัลูกและไม่เก่ียวกบั 
 บริษทั ACD ครับ ซ่ึงเป็นกำรแสดงงบรวมจึงมีบริษทัลูกรวมไปดว้ย 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตวับริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั น้ีเป็นบริษทัลูกมำนำนแลว้ใช่ไหมครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แลว้คอนเสิร์ตน้ีเรำมีกำรประชำสัมพนัธ์อยำ่งไรครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ช่วงน้ีบงัเอิญตั้งแต่มีปัญหำทำงดำ้นกำรเมือง โครงกำรน้ีจึงไดช้ะลอไวก่้อน ก่อนช่วง 
    เดือนตุลำคม 2557 อำจจะตอ้งมีกำรเร่ิมประชำสัมพนัธ์เพียงแต่อนัน้ีนะครับเป็นกำร 
    เจรจำชัว่ครำวและตอนน้ีคือหยดุชัว่ครำว 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : น้ีคือกำรจดัคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ใช่ครับ เป็นกำรจดัคอนเสิร์ตจำกนกัร้อง นกัแสดงจำกประเทศเกำหลีมำจดัท่ีประเทศ 
    ไทย 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : โครงกำรน้ีวงเงินท่ีเรำจดัน่ำจะเป็นเท่ำไหร่ครับในตอนน้ี 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ประมำณ 20 กวำ่ลำ้นบำทครับ เพรำะวำ่คอนเสิร์ตเกำหลีตอ้งใชเ้งินลงทุนขั้นต ่ำ 
    ประมำณ 10 ลำ้นบำทครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ครับ และใช่ส่วนของตน้ทุนดำ้นอสังหำริมทรัพย ์มนักระโดดจำก 60-70 ลำ้นบำท  
    เป็น 200 กวำ่ลำ้นบำทน้ี เพรำะอะไร? 
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นำยประทีป อนนัตโชติ : ในส่วนของตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์242 ลำ้นบำท ปัจจุบนัเรำมีอยู ่2 
โครงกำร คือ 1. The Impress ท่ีนครปฐม  2. Project ตกัสิลำท่ีมหำสำรคำมท่ีเรำ 
 ลงทุนไปประมำณ 120 ลำ้นบำท ทั้ง 2 โครงกำรรวมกนัก็ประมำณ 242 ลำ้นบำท 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้ไปดูในหมำยเหตุของงบหนำ้ 84 ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยต์วัน้ีส่วนใหญ่ 
    เพิ่มข้ึนจำกในส่วนของท่ีดินทั้งหมด เพรำะจำก 52 ลำ้นบำท แลว้กระโดดมำเป็น 160 

 ลำ้นบำท 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ใช่ครับ อยำ่งโครงกำรตกัสิลำท่ีจงัหวดัมหำสำรคำมเป็นตวัอำคำรอยูแ่ลว้ ถือเป็น 
    โครงกำรลกัษณะท่ีเรำซ้ืออำคำรเดิมมำแลว้พฒันำ แลว้ก็ขำย เรำไม่ไดเ้ร่ิมโครงกำร 

ใหม่ตั้งแต่ซ้ือท่ีดินแลว้ก่อสร้ำง ซ้ือลกัษณะแบบนั้นจะท ำใหเ้สียเวลำ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แสดงวำ่ตวัท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนคือตวัของโครงกำรตกัสิลำ 120 ลำ้นบำทน้ีใช่หรือไม่ครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : คือเรำซ้ือมำเป็นตึกแบบแท่ง ๆ เลยครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : และท่ีมีเขียนหมำยเหตุต่อวำ่ บริษทัมีแผนท่ีจะจ ำหน่ำยใหก้บับริษทัหน่ึง คือตวัท่ีเรำ 
    ขำยออกไปปัจจุบนั คือ The Impress ถูกตอ้งหรือไม่ครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ครับถูกตอ้งครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ส่วนของสินคำ้คงเหลือ 8.8 ลำ้นบำท รวมในตวัตูเ้ก่ำของเรำถูกตอ้งไหมครับ จ ำพวก 
    ตูห้ยอดเหรียญ มนัหมดไปหรือยงัคบั ในส่วนของบญัชีตรงน้ี 
นำยประทีป  อนนัโชติ : ยงัไม่หมดครับ คือ อนัน้ีปิดงบช่วง ธนัวำคม 2556 ก็คงจะทยอยจ ำหน่ำยออกไป 
    เร่ือยๆ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เพรำะวำ่ถำ้หมดตวัน้ีเรำจะตอ้งขำดทุนในส่วนของตวัตูเ้กมส์น้ีอีกเท่ำไหร่ครับ  

ท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดเลยนะครับ 
นำยประทีป  อนนัตโชติ : ไม่น่ำจะขำดทุนแลว้นะครับ ตำม Book น่ำจะตดัส ำรองไปหมดแลว้ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ก็คือตวั Book  8.8 ลำ้นบำทน้ี ตดัส ำรองดอ้ยค่ำหมดแลว้ ไม่มีค  ำวำ่ขำดทุนแลว้ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : ครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ในส่วนของรำยไดน้ะครับ ตวัรำยไดม้นัมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 5.9 กบับริกำร 80 ลำ้น 
    บำท น้ีคือขำยอะไรครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : อนัน้ีรวมของรำยไดจ้ำกบริษทัลูกครับ ของบริษทัแม่เองยงัขำยออกเป็นบำงส่วน 
    จ ำพวกตูเ้กมส์แต่วำ่รำยไดป้ระมำณ 70 กวำ่ลำ้นมำจำกบริษทัลูก คือ บริษทั บูสท ์

พลสั จ ำกดั ท่ีมีรำยไดเ้ขำ้มำจำกกำรจดังำนต่ำง ๆ ถึงน ำมำรวมกนัเป็นประมำณ  
80 กวำ่ลำ้นบำท 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เพรำะวำ่ตวัน้ีรำยไดจ้ำกกำรขำย 5 ลำ้นบำท มนัมีตน้ทุนเกือบ 10 ลำ้นบำท เรำขำดทุน 
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ตั้งแต่ก ำไรขั้นตน้แลว้ เพรำะถำ้ดูจำกงบ 5.9 ลำ้นบำท มีตน้ทุนขำย 7.9 ลำ้นน้ีเรำ 
ขำดทุนก่อนแลว้นะครับ ตรงน้ีอนัน้ีเขำ้ใจไดเ้พรำะวำ่เรำขำยตูซ่ึ้งเป็นตน้ทุนเดิม แต่ 
วำ่ส่วนของบริกำร 79.8 ลำ้นบำท ถำ้เป็นเร่ืองท่ีบริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั ท ำ แต่ตอนน้ี 
เรำมีตน้ทุนค่ำบริกำรกวำ่ 80 ลำ้นบำท ซ่ึงเรำท ำธุรกิจตอนน้ีเรำไม่มีก ำไรเลยใช่ 
หรือไม่ครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : เรียนแบบน้ีนะครับ บำงงำนมีก ำไร บำงงำนขำดทุนเน่ืองจำกมนัต ่ำกวำ่ กำรคำดกำรณ์ 
    เร่ืองรับจดังำน Event บำงงำนไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย เช่น กำรขำยบตัร ท ำให ้
    รำยไดล้ดลง เช่น ตั้งแต่ปลำยปีท่ีแลว้ ช่วงเดือน กนัยำยน ตุลำคม ท ำใหย้อดกำรเก็บ 
    เงินของเรำไดน้อ้ยในบริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั  ท่ีเป็นบริษทัลูกท ำใหง้ำนบำงงำนตอ้ง 
    ขำดทุนไปเป็นปี  
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ปี 2556 ท่ีผำ่นมำน้ีพอจะมีช่ืองำนท่ีจดัโดยตวับริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั หรือไม่ครับ 
นำยประทีป  อนนัตโชติ : ปี 2556 ก็จะมีในส่วนของโครงกำรต่ำง ๆ ขอใหก้รรมกำรท่ีปฏิบติังำนอธิบำย 
    รำยละเอียด 
นำยศกัดำ อำจองค ์วลัลิภำกร : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงำนท่ีทำงบริษทัไดก้ ำหนดโครงกำรไวช้ดัเจนแลว้ 

 เช่น โครงกำรเสมด็ อินเลิฟ, Season of Love Song ท่ีสวนผึ้ง ซ่ึงเป็นงำน 
ใหญ่ และก็เป็นเร่ืองของคอนเสิร์ตเล็กๆ (ขโมยซีน) เรำจะมี Event ใหญ่ๆ 
ประมำณ 4 Project ต่อปี แต่ตำมท่ีท่ำนประทีปไดก้ล่ำวไวแ้ลว้วำ่สภำวะทำง 
กำรเมืองและดำ้นเศรษฐกิจ มนัเปล่ียนแปลงค่อนขำ้งเร็วเลยส่งผลกระทบ 
ซ่ึงบริษทั บูสท ์พลสัฯ เองก็ไดด้ ำเนินกำรจดัเป็น Project เล็ก ๆข้ึน เพื่อให ้
เกิดสภำพคล่องท่ีเร็วข้ึนนะครับ ในปีต่อ ๆ มำ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ครับ แลว้ก็ในส่วนของบริษทัเองพอก ำไรขั้นตน้เรำไม่มี ค่ำใชจ่้ำยส่วนของบริหำรเรำ 
    ก็เยอะมำก ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 11 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 46 ลำ้นบำท มนั 
    เป็นตวัหลกัท่ีท ำใหเ้รำขำดทุนของปีท่ีแลว้ เพรำะวำ่ไม่แน่ใจวำ่ตวัใหญ่ ๆ ของ 2 ส่วน 
    น้ี คืออะไรครับ ตวัขำยหรือตวับริหำรครับ เพรำะตวัรำยไดห้ลกัของบริษทัแม่เองก็ 
    คือ คอนโดนก็ยงัไม่เขำ้ถูกตอ้งหรือไม่ครับ 
นำยประทีป อนนัตโชติ : น่ีน่ำจะเป็นบริษทัลูกนะครับ น่ำจะเป็นของบริษทั บูสท ์พลสัฯ รวม นอ้งฝ่ำยบญัชี 

 มีรำยละเอียดในตวัน้ี เป็นของบริษทั บูสท ์พลสัฯ รวมกบั ACD นะครับ รอสักครู่ 
นะครับ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ในส่วนของบริหำร ส่วนของตวัท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีมีกำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ในตวัของ 
    สินคำ้ท ำใหเ้กิดจ ำนวน 39 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมก็เลยท ำใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยสูงใน 
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    ปีน้ีค่ะ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตวัดอ้ยค่ำน้ีแยกออกมำอีกบรรทดัหน่ึง 20 ลำ้นบำทนะครับ 
น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : มนัจะมีดอ้ยค่ำอยู ่2 รำยกำร คือ (ตรำสินคำ้ 20 ลำ้นบำท) ส่วนอีกตวัหน่ึงเป็นดอ้ยค่ำ 
    ของสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้เก่ำของเรำ เป็นสินคำ้ลำ้สมยั จะอยูใ่นส่วนค่ำใชจ่้ำย 20 ลำ้น 
    บำท ก็เลยไปเพิ่มค่ำใชจ่้ำยในส่วนของขำยและบริหำรค่ะ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนท่ีผมถำมอยำ่งน้ีก็เพรำะวำ่ตอนน้ีเงินส่วนใหญ่ของเรำน้ี ปีท่ีแลว้ เรำเพิ่ม 
    ทุนเขำ้มำนะครับ เรำไดเ้งินเพิ่มทุนจำก RO ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย เท่ำกบั 168 ลำ้นบำท 

 และตอนน้ีรำยไดม้นัไม่เกิด ตวัท่ีเกิดก็มีแต่ขำดทุนและมีแต่ค่ำใชจ่้ำย เด๋ียวเงินเพิ่ม 
ทุนไปก็จะหมด พอหมดแลว้ก็จะไปต่อไม่ได ้โครงกำรตกัสิลำก็จะไปต่อไม่ได ้
ตวั RR เรำก็ยงัไม่เกิด  

ประธำนฯ  : เรำตอ้งใหค้วำมเช่ือมัน่ และตอ้งยอมรับวำ่เรำเพิ่งเกิดไดปี้เดียว เรำก็แกไ้ขสถำนกำรณ์ 
    ไดข้นำดน้ี อีกอยำ่งหน่ึงในเร่ืองของตกัสิลำ เรำเร่งด ำเนินกำรเตม็ท่ีแลว้ น่ำจะเสร็จ 
    ภำยในโดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่ำจะขำยไดบ้ำ้ง ท่ีแลว้ ๆ มำ เรำก็พยำยำมท ำลงทุน 
    ใหม้ำกท่ีสุดครับ และคอยดูแลใหเ้ตม็ท่ี 
นำยประทีป  อนนัตโชติ : ผมขอเรียนนิดหน่ึงนะครับ โครงกำรตกัสิลำ ณ ตอนน้ีเรำเนน้กำรพฒันำธุรกิจ 
    อสังหำริมทรัพย ์ทำงบริษทัไดด้ ำเนินกำรซ้ือมำ 4 อำคำรตอนน้ีเรำ Renovate และจะ 
    เร่ิมด ำเนินกำรขำยภำยในประมำณไตรมำสท่ี 2 น้ี น่ำจะขำยหมดนะครับ 4 ตึก 

จ ำนวน 300 หอ้ง ก็จะท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดเ้ขำ้มำและเรำก็จะขยำยต่อไปอีกเร่ือย ๆ 
คำดกำรณ์วำ่ในปีน้ีสำมำรถลดในส่วนของกำรขำดทุนลงไปได ้

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้เช่นนั้น ผมอำจจะผดิวำระไป ผมขอเป็นวำระสุดทำ้ยในเร่ืองของโครงกำรตกัสิลำ 
 ขอใหท้่ำนประธำนและคณะกรรมกำรช่วยอธิบำยรำยละเอียดของโครงกำร 

ประธำนฯ  : ถำ้เช่นนั้น วำระท่ี 2 ถือวำ่เรียนใหท้รำบแลว้ และส่วนขอ้มูลไวคุ้ยกนัต่อ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
  บริษทัในรอบปี 2556 

วาระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ระเบียบวำระน้ีเป็นกำรพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและ

บญัชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนมำซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
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บญัชีท่ีไดรั้บอนุญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว รำยละเอียด

ปรำกฏตำมขอ้มูลในซีดีรอมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ปรำกฏ

รำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมำตรำ 112  

แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัท ำ

งบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุม

สำมญัประจ ำปี 

มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
  ธนัวำคม 2556 ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที ่ 4  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556             

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จำกผลกำรด ำเนินงำนปี  2556 บริษัทมีผลกำรขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน  98,592,653.17  บำท เน่ืองจำก บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อย
ละ 30 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะค ำนึงถึง โครงสร้ำงและ
สถำนะทำงกำรเงิน แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2556         
ท่ีผำ่นมำ บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปี 2556  

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ในส่วนของเงินปันผล ผมไม่ทรำบวำ่จะสำมำรถแกไ้ขมนัจะแกไ้ขไดห้รือไม่ครับ 
จ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 มนันอ้ยไปนะครับ ผมวำ่เผือ่อนำคต 
มนัสูงกวำ่น้ี เป็นไปไดส้ักร้อยละ 40 หรือ 50 ไดห้รือไม่ครับ เตรียมไวก่้อนไดห้รือไม่ 
ครับ ร้อยละ 30 มนันอ้ยเหลือเกิด 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตนะครับ พอดีมนัเป็นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 นะครับ ก็คือ ถำ้จะเปล่ียน 
    สำมำรถเสนอไดค้รับและตอ้งน ำเขำ้เปล่ียนขอ้บงัคบับริษทั จึงตอ้งเขำ้มติพิเศษ ถำ้ปี 
    ไหนก ำไรเยอะก็จะจ่ำยเป็นเงิน Advance สำมำรถจ่ำยร้อยละ 40 ได ้ร้อยละ90 ไดค้รับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : พอเจอค ำวำ่ไม่นอ้ยกวำ่ ผมเลยงง และในส่วนถดัมำตวัขำดทุนสะสมของบริษทัเรำท่ี 
    มีอยูจ่ะสำมำรถลำ้งไดอ้ยำ่งไรครับ ตั้ง 300 กวำ่ลำ้นบำท ณ ตอนน้ีมีนโยบำยหรือวำ่ 
    ทำงแกไ้ขปัญหำยงัไงท่ีจะท ำใหม้นัขำดทุนและตวัขำดทุนสะสมน้ีมนัเป็นทำงภำษีอยู ่
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    ท่ีเท่ำไหร่ครับ ท่ีเรำจะใช ้Tax Chill ตอนน้ีไดอ้ยู ่
นำยประทีป อนนัตโชติ : ขำดทุนสะสมอยูท่ี่ประมำณ 90 กวำ่ลำ้นบำท 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตอนน้ีขำดทุนสะสมอยูท่ี่ 293 ลำ้นบำท 
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตเรียนนะครับกำรแกไ้ขขำดทุนสะสม โดยปกติท่ีเรำท ำ ๆ กนั คือ 1. ท ำ 
    ก ำไร  2. ลดทุน   ซ่ึงผมเห็นวำ่เรำก็คงไม่หนีเกณฑน์ั้นหรอกนะครับ เพรำะเรำอยูก่็ 
    อยูใ่นระบบมหำชน เพียงแต่วำ่เรำท ำก ำไรใหเ้ร็วข้ึน และเรำไม่ไดใ้ช่เงินไปลงทุน 
    อยำ่งอ่ืนมำกข้ึน เรำก็คงจะท ำลดทุนใหล้งมำอยูใ่นสภำพเป็นจริง และหลงัจำกนั้นก็ 
    จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้ถำ้สมมุติเรำตอ้งใชเ้งินไปลงทุนมำกข้ึน ก็มีอยู ่2 ทำงนะ 
    ครับ คือ เก็บไวก่้อนเอำไปลงทุนเพิ่ม หรือ 2 คือ เพิ่มทุนเป็น RO เป็น PP เพื่อลงทุน 
    กลบัมำท ำงำนใหม่หลำยส่วนท่ีเกิดข้ึนจำกบริษทัน้ี มนัเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนท่ี 
    ผดิพลำดข้ึน อนัน้ีเรำยอมรับ กำรลงทุนท่ีจะตอ้งตั้งส ำรองเป็น 140 – 150 ลำ้นบำท 

ถือวำ่เยอะมนัก็เลยมีผลกระทบเขำ้มำจำกธุรกิจเดิมจริงๆ ท่ีเรำท ำเคร่ืองเล่นเกมส์พวก 
น้ีนะครับ มนัเร่ิมขำดทุนมำกจำกปีท่ีแลว้น้ีเอง แต่วำ่ควำมนิยมมนัไม่มีแลว้ โอกำสท่ี 
จะเป็นไปในธุรกิจเดิม คงไปไดย้ำกมำก เพรำะวำ่ โลกมนัเปล่ียนเร็ว และเปล่ียนเป็น 
 Online ไปหมด ตลำดหดตวัค่อนขำ้งรุนแรง จึงเหลือเพียงสถำนบนัเทิงเท่ำนั้นเองท่ี 
ยงัใชแ้ละเม่ือซ้ือไปเคร่ืองหน่ึงก็ใชก้นันำนเลยท ำใหเ้กิดประเด็นตรงน้ี จึงตอ้งตดั 
ธุรกิจน้ีออก ก็พยำยำมมองในส่ิงท่ีเป็นไปได ้โดยคร้ังท่ีแลว้กำรประชุมวสิำมญัผูถื้อ 
หุน้ไดอ้ธิบำยใหฟั้งและเล่ำสู่กนัฟังนิดหน่อยวำ่จะไปในลกัษณะท่ีค่อนขำ้งเร็วแต่เรำ 
คงไม่หนัมำสู่ยกัษใ์หญ่ในเมือง โดยโครงกำรแรกท่ีไป คือ โครงกำร The Impress 
และมีกำรผดิพลำดอีกนิดเพรำะไดท้  ำบำ้นหรูเกินไปอยูน่ครปฐมบำ้นหลงัละ 
ประมำณ 6-7 ลำ้นบำท ก็มีผลค่อนขำ้งสำหสัเหมือนกนั และทำงคณะกรรมกำรได ้
พิจำรณำอยำ่งรอบคอบวำ่ท ำต่อไปถำ้บำ้นเสร็จแลว้ไม่มีคนอยู ่เรำก็จะเหน่ือยอีก จึง 
ไดพ้ดูคุยกบัผูถื้อหุน้ต่ำง ๆ เลยเคลียร์โครงกำรนั้นออกไป เพื่อใหบ้ริษทัไปในทิศทำง 
ท่ีเหมำะสมและไปได ้

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : และอีกส่วนหน่ึงท่ีฝำกไวพ้ิจำรณำนะครับ  
1. ก็มีส่วนเกิดของมูลค่ำหุน้  292 ลำ้นบำท 
2. ขำยโครงกำร The Impress ไป รำคำ 144 ลำ้นบำท ซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำประเมิน อนันั้น

เรำมีก ำไรหรือไม่ครับ 
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นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ไม่ก ำไรครับ แต่วำ่ไม่เสียหำยมำก คือ เรียนอยำ่งน้ีครับวำ่ เรำพยำยำมหำผูส้นใจ เรำ 
    เสนอใหผู้ท่ี้น่ำจะซ้ือ มีบำงรำยก็เขำ้ไปดูโครงกำร บำงรำยก็ไม่เขำ้ไปดู และใหร้ำคำ 
    กลบัมำค่อนขำ้งต ่ำจึงตอ้งตดัสินใจขำยในรำคำท่ีรำยท่ีใหร้ำคำท่ีดีท่ีสุด อยำ่งน้ีครับท่ี 
    ประธำนและกรรมกำรผูจ้ดักำรไดร้ำยงำนไปแลว้ครับ ผมเช่ือวำ่ตกัสิลำยอดจองอยำ่ง 
    ท่ีไม่เป็นทำงกำร ในจ ำนวน 300 หอ้งท่ีเรำมีมำกกวำ่ 200 และตอนน้ีจึงตอ้งเร่ง 
    ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ จะไดด้ ำเนินกำรโอนระหวำ่งท่ีเรำประชุมกนัอยูน่่ำจะมีกำร 
    รับเงินจองกนันะครับ แลว้ก็มีกำรอนุมติั Post Finance ในเร็ววนัน้ี คำดกำรณ์วำ่เดือน 
    หนำ้เรำน่ำจะท ำ Grand Opening และวนันั้นก็น่ำจะมีกำร Book จริง ๆ เพรำะน้ียงัไม่ 
    มีกำร Opening อะไรจริง ๆ เลย เพียงท ำกำร Presale เท่ำนั้นเอง และไดย้อดมำ 200 

จำก 300 ซ่ึงถือวำ่มีกำรตอบรับท่ีดี และถำ้ปิดหมดผมเช่ือวำ่น่ำจะเร็วครับ เพรำะน ำ 
อำคำรเดิมมำ Renovate ปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีน่ำอยู ่วำระต่อไปจะน ำภำพมำใหผู้ ้
ถือหุน้ไดดู้ เพรำะพวกผมเห็นเองยงัดูวำ่น่ำอยูแ่ลว้ ถำ้อยูค่นเดียวนะครับถือวำ่โอเค 
เพรำะหอ้งเป็นขนำดเล็ก 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติใหง้ดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
                                                                                                                                    
วาระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุม 
  สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557  และแต่งต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีลำออก  

ประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมขอ้บังคบัของบริษัทก ำหนดให้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น

สำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมหรือจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำมจะตอ้ง

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนสำม (2) ท่ำน 

ได้แก่ นำยศักดำ  อำจองค์  วัลลิภำกร และพล.ต.ท.ชลอศักดิ์  อำษำ ส ำหรับวำระน้ี เพื่อให้กำร

ลงคะแนนเป็นอย่ำงโปร่งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูมี้รำยช่ืออยู่ในกรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระ     

ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระน้ีขออนุญำตออกจำกห้องประชุมเป็นกำรชัว่ครำวจนกวำ่จะนบัคะแนน

แลว้เสร็จครับ 
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โดยท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่นบัรวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจำรณำเกณฑ์คุณสมบติัรวมทั้ง

ผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็นรำยบุคคลแลว้ มีควำมเห็นวำ่กรรมกำรทั้งสองท่ำนลว้น

แต่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบติัครบถว้นตำมกฎหมำยและไม่

มีลกัษณะตอ้งห้ำม สมควรท่ีจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง คณะกรรมกำร

พิจำรณำแลว้วำ่  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมท่ีจะ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัแลว้ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมกำร สองท่ำนท่ีพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง โดยรำยละเอียด

ประวติัและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5  

โดยกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และประธำนขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีครบวำระตำมรำยช่ือท่ีเสนอข้ำงต้น จ ำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
ตำมล ำดบัดงัน้ี 

ล ำดับที ่1 ได้แก่  นำยศักดำ  อำจองค์  วลัลภิำกร 

ล ำดับที ่2 ได้แก่   พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ 

เลขำนุกำรบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ ในระเบียบวำระน้ี เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน 

ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ดงันั้น ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบ

ฉนัทะให้ออกคะแนนเสียงในท่ีประชุมส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจำ้หน้ำท่ีดว้ย เน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนบั

คะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนฯ 

ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแลว้จะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบ

ต่อไป 

ประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ ไม่ทรำบวำ่ท่ำนผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถำมใดๆ หรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำง

อ่ืนไหมครับ และเน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนบัคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็นกำร

เสียเวลำ ขอเรียนเชิญ ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้ว

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบต่อไป                            

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระตำม

รำยช่ือขำ้งตน้เป็นกรรมกำรของบริษทั ดว้ยกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัดงัน้ี  
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1. นำยศกัดำ  อำจองค ์วลัลิภำกร 
   เห็นดว้ย  212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99 
   ไม่เห็นดว้ย           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
   งดออกเสียง            1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.01 

2. พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อำษำ 
   เห็นดว้ย  212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99 
   ไม่เห็นดว้ย           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
   งดออกเสียง            1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01 

 
วาระที ่6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 

ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อนตำม

ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจ ำนวนไม่เกิน 

3,000,000 บำทต่อปี ทั้งน้ีไม่รวมค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะท่ีเป็นพนกังำน 

หรือลูกจำ้งของบริษทั โดยรำยละเอียดปรำกฏใน 56-1 และหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนครับ ถำมนิดนึงครับ ปีท่ีแลว้ท่ำนประธำนยงัไม่มำ ซ่ึงกรรมกำรหลำย 
    ท่ำนผมไม่เห็นแลว้ เพรำะประชุมคร้ังท่ีแลว้มีอยู ่3 ท่ำน ปีน้ีมำเปล่ียนไปหมดเลย 
    อยำกจะใหช่้วยล ำดบันิดนึงวำ่มนัเป็นไปมำอยำ่งไร ถึงกรรมกำรออกมำเป็นแบบน้ี 
ประธำนฯ   : จริง ๆ แลว้ เม่ือปีท่ีแลว้ ตอ้งบอกวำ่เหมือนเรำตั้งตวักนัจนกระทัง่ปีน้ี และเรำก็ 
    ตรวจสอบแลว้วำ่เหมำะสมกบักำรปฏิบติังำนในบริษทั ACD และไดพ้ิจำรณำหลำย 
    ท่ำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินงำนและบริหำรงำนภำยในบริษทั เรำถือวำ่ 
    เรำแกไ้ขปัญหำ คิดวำ่เรำจะเดินกำ้วหนำ้กนัต่อไป 
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตอธิบำยครับ กรรมกำรเดิมมี 5 ท่ำน มี  กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน และ 

 กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ตอนน้ีเพิ่มมำเป็น 7 ท่ำน คือ เพิ่มอีก 2 ท่ำน เปล่ียนหนำ้เยอะ 
เพรำะเน่ืองจำกวำ่ ช่วงท่ีแลว้ทยอยลำออกบำ้ง มีกรรมกำรบำงท่ำนท่ีไม่ถนดังำนใน 
ส่วนน้ีก็ไดล้ำออกไป บริษทัจึงไดส้รรหำและคดัสรรกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิสูงพอ 
 และมีควำมรู้ควำมสำมำรถเขำ้มำช่วยกิจกำรของเรำ เดิมปีท่ีแลว้ตอนประชุมวสิำมญัฯ 
ท่ีเห็นกรรมกำร 3 ท่ำน จริง ๆ แลว้ มี 5 ท่ำนนะครับ เพียงแต่วำ่อีก 2 ท่ำนติดภำรกิจ 
 และมำร่วมประชุมไม่ได ้ตอนน้ีจริง ๆ มีแค่ 7 ท่ำนครับ ผมเป็นเพียงท่ีปรึกษำบริษทั 
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นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : กรรมกำรชุดเก่ำท่ีเป็นของ บริษทั ไมดำ้ เมดดำลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ำกดั  
    (มหำชน) ไม่มีแลว้ใช่หรือไม่ครับ 
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ตอนน้ีไม่มีแลว้ครับ เน่ืองจำกวำ่ กลุ่มไมดำ้ฯ กรรมกำรไดล้ำออกไปแลว้  
    ท่ำนประธำนชวลัลกัษณ์ ไดล้ำออกไปหลงัสุดท่ีผำ่นมำน้ีเองครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้ผมเขำ้ใจไม่ผดิ คือ กรรมกำรชุดน้ีเป็นชุดใหม่ และเนน้เร่ืองอสังหำริมทรัพยแ์ละ 
    งำน Event ถูกตอ้งหรือไม่ครับ  
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ครับ ถูกตอ้งครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เม่ือสักครู่ ไดดู้เอกสำรเห็นวำ่มีบริษทัยอ่ยอีกบริษทัหน่ึงใช่หรือไม่ครับ ท่ีท ำเก่ียวกบั  

แสง สี เสียง 
นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : เดิม บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ยมำนำนแลว้ครับ แลว้ก็มีปัญหำอยู ่เรำดูแลว้มนัไม่มี 
    อนำคต จึงจะจดักำรกนัอยู ่
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : คือ ยกเลิกกิจกำรใช่หรือไม่ครับ 
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ใช่ครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : สรุปเรำมีบริษทัยอ่ยท่ีเดียว คือ บริษทั บูสท ์พลสั จ ำกดั ใช่หรือไม่ครับ 
นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ใช่ครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เฉพำะ Focus ของทำงบริษทั คือ อสังหำริมทรัพยท์ั้งหมด 
นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : ครับ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ขอบคุณครับ 
นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : ครับ ขอเรียนแบบน้ีนะครับ วำ่เรำจะไปในแนวท่ีดีท่ีสุด แต่วำ่ในทำงเดียวกนั ก็ไม่ 
    ยนืยนัวำ่จะท ำดำ้นอสังหำริมทรัพยไ์ปตลอดชีวติ 
นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เน่ืองจำกเรำท ำเกมส์มำก่อน ควำมเป็นไปไดท่ี้เรำจะท ำจ ำพวกเกมส์ออนไลน์ 

เหมือนกบัพวก Asia soft ถำ้สมมุติ Due กบัเกำหลีไดก้็จะดี เพรำะเกำหลีเป็นเจำ้ของ 
เกมส์ออนไลน์อยูแ่ลว้ จะมี Connection ทำงดำ้นน้ีหรือไม่ 

นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : เร่ืองเกมส์น้ีตอ้ง Pure IT ผมเรียนแบบน้ีนะครับ เพรำะจะตอ้งมำในสำย IT ลว้นๆเลย 
ถำ้เรำไม่ไดอ้ยูใ่นดำ้นน้ีจริง ๆ พดูค ำเดียววำ่เหน่ือย และธุรกิจน้ีท่ีอยูใ่นตลำดก็เยอะ 
อยูแ่ลว้ครับ สรุปตอนน้ียงัไม่มีควำมถนดัครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนครับผมขออนุญำตนิดนึงครับ ประธำนกรรมกำรมีเงินเดือน เป็นในดำ้น 
    ของกำรบริหำรใช่หรือไม่ครับ 
ประธำนฯ  : ใช่ครับ 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 

ประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 

ก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั

ทุกปี ทั้งน้ีกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้แต่อยำ่งไรก็ดี  ประกาศ ท่ี กลต. (ว) 

43/2548 เร่ือง การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี โดยก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผูส้อบบญัชี       

รายอ่ืนในส านักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียนหรือ

เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดงักล่าว   

ตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  แกรนท ์

ธอนตนั จ ากดั (เปล่ียนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม  1 ท่าน)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย

ส าหรับรอบบญัชี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,284,000 

(หน่ึงลา้นสองแสนแปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น)  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 1.   นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  

2.  นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322  

3.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 

4.  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977   

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  ท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้

เวลาในการตรวจสอบมากข้ึนครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มข้ึนด้วย รวมทั้ ง เสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัหาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้ง
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มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งปีดว้ย 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557 

 

รายการ 

ปี 2557 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2556 

(ปีทีเ่สนอ) 

เพิม่ขึน้ 

(ร้อยละ) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 740,000 610,000 21.31% 

ค่า Consol. งบการเงินประจ าปี 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% 

รวมทั้งส้ิน 1,284,000 1,049,000 22.40% 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2557 ตำมท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที ่ 8 พจิารณา เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากวาระในการขอมติท่ีประชุมผูถื้อเรียบร้อยแลว้ ท่านผู ้
หุ้นท่านใดมีค าถาม เน่ืองจำกกำรประชุมได้ด ำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว ในฐำนะของ
ตวัแทนคณะกรรมกำรของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ำกดั (มหำชน) ผมขอขอบคุณ
ท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเรียนยืนยนัว่ำ คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนจะท ำหนำ้ท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผมขอปิดกำรประชุม ณ บดัน้ี 
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   405  Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120   Tel: 0-2504-5234-42   Fax: 0-2504-5245 
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ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 

 


