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ACD14/2558 

       24  มีนาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 เม่ือวนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 

 2. รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3. เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม 

 4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. การสรรหากรรมการ และขอ้มูลของกรรมการที่เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุ้นมอบฉนัทะ 

 6. ประวติักรรมการที่ลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และประวติักรรมการเขา้ใหม่ 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และ ค 

 8. แผนที่สถานที่ประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) “ACD” ใคร่ขอเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพ็ค  

ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระ

ประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่  25  เมษายน 2557  

บริษทัจดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2557 และได้จดัท ารายงานการ
ประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง 

ครบถว้นจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2557 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

บริษัท ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2557         
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการ

ด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัในรอบปี 2557 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 บริษทั ได้จดัท างบการเงินส าหรับส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2557 
ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 งบการเงินของบริษทั มีดงัน้ี 

         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           (ลา้นบาท) 

   สินทรัพยร์วม      303.71  296.33 

   หน้ีสินรวม        12.98      5.74 

   รายไดร้วม        51.43      6.65 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     (82.23)             (116.63) 

   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค  านวณจากขาดทุนสุทธิ)  (0.21)     (0.29) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น  พิจารณา
อนุมตัิงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามที่เสนอ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

 เน่ืองจาก บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงั

หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัจะค านึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ
ลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2556 

(ปีที่เสนอ) 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (116,632,000) (92,111,601) 
2. จ านวนหุน้ 398,460,250 397,410,050 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) งดจ่าย งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ            
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2558 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับ
รอบบญัชี 2558 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,335,000 (หน่ึงลา้น
สามแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 1.   นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
2.  นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3322  
3.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
4.  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6977   

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีที่เพิม่ขึ้นสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้ผูส้อบบญัชี
ตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพิ่มขึ้นดว้ย รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมัติหาก บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ  ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจ
เกิดขึ้นระหวา่งปีดว้ย 
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ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 

รายการ 
ปี 2558 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 790,000 740,000 
ค่า Consol. งบการเงินประจ าปี 50,000 70,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 435,000 414,000 
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 60,000 60,000 

รวมทั้งส้ิน 1,335,000 1,284,000 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 1,335,000 บาทต่อปี 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการ

เข้าใหม่อีกจ านวน 2 ต าแหน่ง 

 ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของ
กรรมการทั้ งหมด ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ประกอบดว้ย 

1. พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 
2. นายประทีป  อนนัตโชติ 

และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้
ใหม่ อีก จ านวน  2 ต  าแหน่ง จากเดิม  7 ท่ าน  เป็น  9 ท่ าน   โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู ้มีความ รู้
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายมหาชน กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั จ านวน 2 ท่าน  ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 

 1.  นายออย บุน อนั  (Mr.Ooi Bun Aun)  ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ 

 2.  นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 
พลต ารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี และ นายประทีป อนันตโชติ  กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าว เป็นผูมี้คุณสมบติัทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทั  และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น
พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่อีก จ  านวน  2 ต  าแหน่ง จากเดิม  7 ท่าน เป็น 9 ท่าน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่                         

ความรับผดิชอบ และเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั จึงเสนอให้ก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

               เบี้ยประชุม 
                   (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ        18,000.00 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ           18,000.00 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ           15,000.00 

 

ทั้ งน้ี  ค่าตอบแทนรวมกันทั้ งหมดในปี 2557 ก าหนดไว้จะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท                 
(สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการไดรั้บในฐานะที่เป็นพนักงาน
หรือลูกจา้งของบริษทั  โดยปี 2558 คณะกรรมการขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าลา้นบาทถ้วน)  
ทั้งน้ี  ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทน หรือ สวสัดิการที่กรรมการไดรั้บในฐานะที่
เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียน
ที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ  านวน 698,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 4.    ทุนจดทะเบียน   : 576,300,000 บาท (หา้ร้อยเจด็สิบหกลา้นสามแสนบาทถว้น) 
           แบ่งออกเป็น   : 576,300,000 หุน้ (หา้ร้อยเจด็สิบหกลา้นสามแสน) 
         มูลค่าหุน้ละ   : 1.00  บาท  (หน่ึงบาทถว้น) 
          โดยแบ่งออกเป็น 
         หุน้สามญั   : 576,300,000 หุน้ (หา้ร้อยเจด็สิบหกลา้นสามแสน) 
        หุน้บุริมสิทธิ   : -ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษทั  
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จ านวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 
576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกลา้นสามแสนบาทถว้น) เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ี
สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 573,460,250 หุ้น               
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
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(ก) รองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  
จ านวน  199,230,125 หุน้ 

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที่ 4 ที่จะ
ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่           
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ               
1 หน่วย จ านวน 199,230,125 หุน้ 

(ค)  รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) จ านวน 170,000,000 หุน้ 

(ง) รองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จ านวน 5,000,000 หุน้  

 รวมทั้ง แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่
ดงัต่อไปน้ี  

   ขอ้ 4.    ทุนจดทะเบียน   : 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจด็ 
       แสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น)      
         แบ่งออกเป็น  : 1,149,760,250 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจด็แสน 
       หกหม่ืนสองร้อยหา้สิบ)                
    มูลค่าหุน้ละ  : 1.00  บาท  (หน่ึงบาทถว้น) 
            โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั  : 1,254,760,250 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยหา้สิบส่ีลา้นเจด็แสน 
       หกหม่ืนสองร้อยหา้สิบ)  
    หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จดัสรรหุ้นสามัญจ านวน 
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท รวม 573,460,250  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

อตัราส่วน
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ี
ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering) 

199,230,125    2 หุ้นเดิม : 1 
หุ้นใหม่ 

 

     3.00 บาท 8-12 มิถุนายน 
2558 (รวม 5 วนัท า
การ) นบัตั้งแต่เวลา 
09.00 – 15.30 น. 

หมายเหตุ(1), 
(2) และ (3) 

2. บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 

170,000,000  - ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ  90  ของราคาตลาด  ซ่ึ ง
ค านวณโดย อ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์
รวม 15 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ ไดแ้ก่
วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558  ถึงวนัท่ี 5 มีนาคม 
2558 ซ่ึงไดร้าคาถวัเฉล่ีย หุ้นละ 4.32 บาท และ
เสนอขายหุ้นในราคาไม่ต ่ากว่า 4.50 บาท และ
ไม่ต ่ากว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

จะแจง้ให้ทราบ
ภายหลงั 

หมายเหตุ(4) 

3. เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 4 (ACD-
W4) ท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมรายท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี
เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right 
Offering) 

รวมไม่เกิน 
199,230,125 

1 หุ้น RO ต่อ 
1 หน่วย
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีมลูค่าเสนอขาย โดยมี
ราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1.00 บาทต่อหุ้น 

 หมายเหตุ(5) 

4. เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รุ่น 2และ รุ่น 3 ท่ีอาจเกิด
ผลกระทบจากการเสนอ
ขายหุ้นราคาต ่า 

5,000,000    หมายเหตุ(6) 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมตัิ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมตัิการ
ออกใบส าคญั แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่น 4  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) รวมจ านวนไม่
เกิน 199,230,125 หน่วย  เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่
ผูถื้อหุน้เดิมในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั (Right Offering)             
โดยบริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า ในอตัราส่วนหุ้นสามญั 1 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 199,230,125 
หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตดัเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ  านวนโดยราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้  

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมตัิ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที่ 4  (ACD-W4) ที่ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม
ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น                
ในจ านวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย ตามอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน RO  ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

 
วาระที่ 12    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  บริษทัฯ ก าหนดให้วนัที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อ

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 และให้รวบรวบรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 
24 มีนาคม 2558 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ท่านใด มีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจ านงมายงับริษัท โทรศพัท ์             

02-504-5235-41 ต่อ 511 - 513 โทรสาร 02-504-5243 



  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
   Asia Corporate Development Public Company Limited 
   405  ถ.บอนดส์ตรีท ต.บำงพูด  อ.ปำกเกร็ด  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 
 

หนา้ 10 จาก 10 
    

 บริษทัฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น. 
และบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้ปฏิบตัิส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 

  บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ ดงักล่าว
ขา้งตน้  หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้

ประชุมและออกเสียงแทนได ้โดยกรอกขอ้ความในใบมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาน้ี และยืน่ต่อบริษทั

ก่อนเขา้ร่วมประชุม  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

วันเวลา และสถานที่ประชุม 
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่  25  เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทอง

ธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  
 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10:10 น. 
นางสาวสรัญรัตน์  สีสัน เลขานุการบริษัท  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน ที่เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2557 โดยรายงานขอ้มูลของบริษทัฯ ใหท้ี่ประชุมทราบในเบื้องตน้ ดงัน้ี 

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

 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย  ยทุธศำสตร์ 

และกลยุทธ์ ในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัโดยมี  คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เป็นเคร่ืองมือ กลไก เพือ่ใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตำมยทุธศำสตร์ กลยทุธ ์ และทิศทำงดงักล่ำว 

- ในกำรประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมรวม 28

รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้  212,418,862 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.45 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษทัเป็น     
อนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนด

ไวว้่ำตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวำ่ 1 ใน 3 

ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีจ  ำนวนเท่ำกบั ( 132,470,017 หุน้)    

                   - และเพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ

กำรปฏิบตัิในที่ประชุม จึงขอเรียนช้ีแจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑข์องที่

ประชุม เพือ่ใหก้ำรประชุมด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย ครบถว้น ตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  
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1.   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถือ ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย     
ไม่ เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในแต่ละวำระ ทั้ งน้ีในกรณีของผู ้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยใหถื้อหุน้และดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยก
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกนัในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำ
กำรลงคะแนนเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ที่ตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนที่ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหำก
กำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวขำ้งตน้ จะถือกำรลงคะแนนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 

2. ในกำรนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพำะผูถื้อหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียง เท่ำนั้น ยกเวน้กำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระที่ 5 โดยจะน ำคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงดงักล่ำว หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ โดยให้ผูถื้อหุ้นที่ไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจำ้หน้ำที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบนัทึกและสรุปผลให้ทรำบ
ต่อไป และในกำรนบัคะแนนในคร้ังน้ีมี นำงสำวกรวรรณ ใจวนัดี เป็นพยำนในกำรนบัคะแนน และ
เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับคะแนน บริษทัขอเรียนเชิญตวัแทนท่ำนผูถื้อหุ้น        
1 ท่ำนเป็นพยำนในกำรนบัคะแนนดว้ยค่ะ 

3.  เพื่อให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นที่ดี ดังนั้ น 
ส ำหรับระเบียบวำระที่ 5  ซ่ึงเป็นวำระพิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2557  และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
แทนกรรมกำรท่ีลำออก บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งใน
กรณี  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทั้งน้ี  ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นกำเคร่ืองหมำยถูกลงใน
ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนำมในบตัรลงคะแนนแลว้ขอให้ยกมือขึ้น 
จำกนั้น จะมีเจำ้หน้ำท่ีเดินไปเกบ็บตัรลงคะแนนจำกท่ำน   เพื่อน ำมำค  ำนวณคะแนนเสียงว่ำ
มีผูถื้อหุ้น  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ ส ำหรับท่ำนผูรั้บ
มอบฉันทะที่ไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติใน
หนังสือมอบฉันทะนั้นแลว้  โดยมติดงักล่ำวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่ำวแลว้  

4.  ก่อนลงมติในแต่ละวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู ้เข ้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่ เก่ียวข้อง                                         
กบัระเบียบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นที่ตอ้งกำรซักถำมกรุณำแจง้ช่ือและ
นำมสกุลให้ที่ประชุมทรำบก่อนซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นดว้ยทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ในกำร
จดัท ำบนัทึกกำรประชุม 
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ก่อนที่จะเร่ิมประชุม เลขำนุกำรบริษทั ไดแ้นะน ำกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชี ที่เขำ้ร่วม
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  พมิลดำนนท ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. พล.ต.ต.กฤษฏิ์   เปียแกว้    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7. พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อำษำ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู    ที่ปรึกษำ                     

ผู้บริหำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นำงธนิดำ  อินทจกัร์    ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

                           2. นำยสำโรจน์  รังสีธรรม   ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ                               

ผู้สอบบัญชีที่เข้ำประชุม 

  1.  นายสมคิด  เตียตระกูล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
        บริษทั แกรนด ์ธอนตนั จ  ากดั 

เลขานุการบริษทั กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมน าที่ประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่  1/2556         
เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2556  ตามส าเนาที่ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ตามส่ิงที่แนบ
มาดว้ย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2556  เม่ือวนัที่            
4 ตุลาคม 2556 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01            
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
  ในรอบปี 2556 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระน้ีจะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเห็นภำพรวม
และทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษทัในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนโดยสรุปจึงท ำกำรน ำเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัผล กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี คุณประทีป  อนันตโชติ กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดงัต่อไปน้ี 

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 

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

ประธำนฯ : ไม่ทรำบวำ่ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือไม่ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ในเร่ืองของตวังบกำรเงินนะครับ  

  ขอ้แรก  ขอต ำหนินิดนึงในเร่ืองของรำยงำนประจ ำปี ไม่มีกำรแจกเป็น

รูปเล่ม ถึงแมว้่ำจะส่งเป็นซีดีรอมแลว้ก็ตำม รำยงำนประจ ำปีทำงบริษทัฯ ควรจะ

เตรียมน ำมำแจกดว้ย 

  ข้อ 2  หมำยเหตุ ของงบกำรเงินของผูส้อบบญัชี ผมสงสัยมำกเลยท ำไมไม่มีตวั

หมำยเลขที่ประกอบตวัหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหน้ำที่ 58 ตวัรำยงำน
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ประจ ำปี ซ่ึงเป็นงบกำรเงินของผูส้อบบญัชีแต่วำ่ไม่มีหมำยเหตุประกอบกำรเงิน
เลย มันไม่มีหมำยเลขเลย จึงจะท ำให้ดูยำกมำก  เป็นหมำยเลขที่ประกอบแต่ละ

บรรทดั ผมไม่แน่ใจวำ่ท ำไมถึงไม่มี 

  ข้อ 3  ในส่วนของลูกหน้ีทั่วไปที่มีอยู่ 20 ล้ำนบำท มันเป็นลูกหน้ีอะไร และ

บริษทัฯ ก ำลงัด ำเนินธุรกิจประเภทไหนอยู ่

ประธำนฯ : คร้ังหนำ้จะจดัส่งในรูปแบบเอกสำรและซีดีใหค้รับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้กลวัส้ินเปลืองใหจ้ดัท ำเฉพำะรำยละเอียดของงบกำรเงินเท่ำนั้นก็พอ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ขออนุญำตอธิบำยค่ะ ลูกหน้ีทั่วไป 20 ล้ำนบำท เป็นลูกหน้ีของบริษัทย่อย 
(บ.บูสทพ์ลสั) ในโครงกำรคอนเสิร์ตเกำหลีที่ทำงบริษทัไดจ่้ำยล่วงหน้ำซ่ึงไดมี้
กำรลงทุนไปแลว้บำงส่วน 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท ำไมถึงไม่จดัใหเ้ป็นบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ท ำไมใหเ้ป็นลูกหน้ีทัว่ไป 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : มนัเป็นบริษทัลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั ACD  

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : สรุปคือเป็นตวัที่เขำติดหน้ีเรำ 

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 ที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 เน่ืองจำกมนัเกิดปัญหำในเร่ือง

ของ สภำพเศรษฐกิจและกำรเมือง เรำจึงมีกำรระงบักำรจัด Project ชั่วครำว                 

ในส่วนของกำรลงทุนในส่วนน้ีจึงไดต้ั้งค่ำใชจ่้ำยไว ้ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แลว้เรำจะไดค้ืนไหมครับ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ตอนน้ีขั้นตอนของโครงกำรอยูใ่นขั้นตอนของกำรเจรจำอำจจะมีกำรจดัขึ้นในปี
น้ี 2557 ค่ำใชจ่้ำยตวัน้ีจึงไดต้ั้งไวก่้อน 

นำยประทีป อนนัโชติ : ผมขออธิบำยนิดนึงครับ อยำ่งที่น้องฝ่ำยบญัชีไดอ้ธิบำยไป ตอนน้ีเรำมีบริษทัลูก 
คือ  บริษัท บูสท์ พลัส จ  ำกัด  เค้ำด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับจัดงำนจ ำพวก 
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Event ต่ำง ๆ จึงไดมี้กำรท ำสญัญำเร่ืองคอนเสิร์ตเกำหลีขึ้นที่ประเทศไทย สัญญำ
ได้ท  ำขึ้ นเม่ือปีที่แล้วแต่ว่ำสภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองท ำให้จึงต้องขยำย
ระยะเวลำออกมำ โครงกำรน้ีไดข้ยำยระยะเวลำถึงเดือนตุลำคม 2557 ซ่ึงตรงน้ีได้
รอสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองสงบ โอกำสที่จะไดจ้ดัโครงกำรน้ีจึงกลบัมำ น่ำจะได้
ในเดือนตุลำคม 2557 น้ีครับ  เพรำะฉะนั้นเงินในส่วนน้ีเป็นเงินที่ทำงบริษทัได้
วำงมดัจ ำไปก่อน คือ บริษทัลูกนะครับ ไม่ใช่บริษทั ACD จึงตอ้งลงรำยกำรเป็น
ลูกคำ้ทัว่ไป บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนันะครับ เช่น สมมุติว่ำ บริษทัลูกมีควำมสมัพนัธ์
กบับริษทัแม่ อยำ่งน้ีถึงจะลงรำยกำรในบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั แต่กรณีน้ีถึงว่ำเป็น
ลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทัลูกและไม่เก่ียวกบับริษทั ACD ครับ ซ่ึงเป็นกำรแสดงงบ
รวมจึงมีบริษทัลูกรวมไปดว้ย 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตวับริษทั บูสท ์พลสั จ  ำกดั น้ีเป็นบริษทัลูกมำนำนแลว้ใช่ไหมครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แลว้คอนเสิร์ตน้ีเรำมีกำรประชำสมัพนัธอ์ยำ่งไรครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ช่วงน้ีบงัเอิญตั้งแต่มีปัญหำทำงดำ้นกำรเมือง โครงกำรน้ีจึงไดช้ะลอไวก่้อน ก่อน
ช่วงเดือนตุลาคม 2557 อำจจะตอ้งมีกำรเร่ิมประชำสมัพนัธเ์พยีงแต่อนัน้ีนะครับ
เป็นกำรเจรจำชัว่ครำวและตอนน้ีคอืหยดุชัว่ครำว 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : น้ีคือกำรจดัคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ใช่ครับ เป็นกำรจัดคอนเสิร์ตจำกนักร้อง นักแสดงจำกประเทศเกำหลีมำจัดที่
ประเทศไทย 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : โครงกำรน้ีวงเงินที่เรำจดัน่ำจะเป็นเท่ำไหร่ครับในตอนน้ี 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ประมำณ 20 กวำ่ลำ้นบำทครับ เพรำะวำ่คอนเสิร์ตเกำหลีตอ้งใชเ้งินลงทุนขั้นต ่ำ 
  ประมำณ 10 ลำ้นบำทครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ครับ และใช่ส่วนของตน้ทุนดำ้นอสังหำริมทรัพย ์มนักระโดดจำก 60-70 ลำ้นบำท 
เป็น 200 กวำ่ลำ้นบำทน้ี เพรำะอะไร? 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ในส่วนของตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์242 ล้ำนบำท ปัจจุบนัเรำมีอยู ่               
2  โครงกำร คือ 1. The Impress ที่นครปฐม 2. Project ตกัสิลำที่มหำสำรคำมที่เรำ
ลงทุนไปประมำณ 120 ลำ้นบำท ทั้ง 2 โครงกำรรวมกนัก็ประมำณ 242 ลำ้นบำท 
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นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้ไปดูในหมำยเหตุของงบหนำ้ 84 ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพยต์วัน้ีส่วนใหญ่ 
  เพิม่ขึ้นจำกในส่วนของที่ดินทั้งหมด เพรำะจำก 52 ลำ้นบำท แลว้กระโดดมำเป็น 

160 ลำ้นบำท 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ใช่ครับ อยำ่งโครงกำรตกัสิลำที่จงัหวดัมหำสำรคำมเป็นตวัอำคำรอยูแ่ลว้ ถือเป็น 
  โครงกำรลักษณะที่ เรำซ้ืออำคำรเดิมมำแล้วพัฒนำ แล้วก็ขำย เรำไม่ได้เร่ิม

โครงกำรใหม่ตั้งแต่ซ้ือที่ดินแลว้ก่อสร้ำง ซ้ือลกัษณะแบบนั้นจะท ำใหเ้สียเวลำ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : แสดงวำ่ตวัที่ดินที่เพิม่ขึ้นคือตวัของโครงกำรตกัสิลำ 120 ลำ้นบำทน้ีใช่หรือไม่ครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : คือเรำซ้ือมำเป็นตึกแบบแท่ง ๆ เลยครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : และที่มีเขียนหมำยเหตุต่อวำ่ บริษทัมีแผนที่จะจ ำหน่ำยให้กบับริษทัหน่ึง คือตวัที่
เรำขำยออกไปปัจจุบนั คือ The Impress ถูกตอ้งหรือไม่ครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : ครับถูกตอ้งครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ส่วนของสินคำ้คงเหลือ 8.8 ลำ้นบำท รวมในตวัตูเ้ก่ำของเรำถูกตอ้งไหมครับ 
จ ำพวกตูห้ยอดเหรียญ มนัหมดไปหรือยงัคบั ในส่วนของบญัชีตรงน้ี 

นำยประทีป  อนนัโชติ : ยงัไม่หมดครับ คือ อนัน้ีปิดงบช่วง ธนัวำคม 2556 ก็คงจะทยอยจ ำหน่ำยออกไป
เร่ือยๆ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เพรำะวำ่ถำ้หมดตวัน้ีเรำจะตอ้งขำดทุนในส่วนของตวัตูเ้กมส์น้ีอีกเท่ำไหร่ครับ  
  ที่เหลืออยูท่ ั้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 
ลำ้นบำท น้ีคอืขำยอะไรครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : อนัน้ีรวมของรำยไดจ้ำกบริษทัลูกครับ ของบริษทัแม่เองยงัขำยออกเป็นบำงส่วน 
  จ ำพวกตูเ้กมส์แต่วำ่รำยไดป้ระมำณ 70 กวำ่ลำ้นมำจำกบริษทัลูก คือ บริษทั บูสท ์
  พลสั จ  ำกดั ที่มีรำยไดเ้ขำ้มำจำกกำรจดังำนต่ำง ๆ ถึงน ำมำรวมกนัเป็นประมำณ 

80 กวำ่ลำ้นบำท 
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นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เพรำะวำ่ตวัน้ีรำยไดจ้ำกกำรขำย 5 ลำ้นบำท มนัมีตน้ทุนเกือบ 10 ลำ้นบำท เรำ
ขำดทุนตั้งแต่ก ำไรขั้นตน้แลว้ เพรำะถำ้ดูจำกงบ 5.9 ลำ้นบำท มีตน้ทุนขำย 7.9 
ลำ้นน้ีเรำขำดทุนก่อนแลว้นะครับ ตรงน้ีอนัน้ีเขำ้ใจไดเ้พรำะวำ่เรำขำยตูซ่ึ้งเป็น
ตน้ทุนเดิม แต่วำ่ส่วนของบริกำร 79.8 ลำ้นบำท ถำ้เป็นเร่ืองที่บริษทั บูสท ์พลสั 
จ  ำกดั ท  ำ แต่ตอนน้ีเรำมีตน้ทุนค่ำบริกำรกวำ่ 80 ลำ้นบำท ซ่ึงเรำท ำธุรกิจตอนน้ี
เรำไม่มีก ำไรเลยใช่หรือไม่ครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : เรียนแบบน้ีนะครับ บำงงำนมีก ำไร บำงงำนขำดทุ นเน่ื องจำกมันต ่ ำกว่ ำ                           
กำรคำดกำรณ์เร่ืองรับจัดงำน Event บำงงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย เช่น                 
กำรขำยบัตร ท ำให้รำยได้ลดลง เช่น ตั้งแต่ปลำยปีที่แล้ว ช่วงเดือน กันยำยน 
ตุลำคม ท ำให้ยอดกำรเก็บเงินของเรำไดน้้อยในบริษทั บูสท์ พลสั จ  ำกดั  ที่เป็น
บริษทัลูกท ำใหง้ำนบำงงำนตอ้งขำดทุนไปเป็นปี  

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ปี 2556 ที่ผำ่นมำน้ีพอจะมีช่ืองำนที่จดัโดยตวับริษทั บูสท ์พลสั จ  ำกดั หรือไม่ครับ 

นำยประทีป  อนนัตโชติ : ปี 2556 ก็จะมีในส่วนของโครงกำรต่ำง ๆ ขอให้กรรมกำรที่ปฏิบัติงำนอธิบำย
รำยละเอียด 

นำยศกัดำ อำจองค ์วลัลิภำกร : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงำนที่ทำงบริษัทได้ก ำหนดโครงกำรไวช้ัดเจนแล้ว เช่น 
โครงกำรเสม็ด อินเลิฟ, Season of Love Song ที่สวนผึ้ง ซ่ึงเป็นงำนใหญ่ และก็
เป็นเร่ืองของคอนเสิร์ตเล็กๆ (ขโมยซีน) เรำจะมี Event ใหญ่ๆประมำณ 4 Project 
ต่อปี แต่ตำมที่ท่ำนประทีปได้กล่ำวไวแ้ล้วว่ำสภำวะทำงกำรเมืองและด้ำน
เศรษฐกิจ มนัเปล่ียนแปลงค่อนขำ้งเร็วเลยส่งผลกระทบ ซ่ึงบริษทั บูสท ์พลสัฯ 
เองก็ได้ด ำเนินกำรจดัเป็น Project เล็ก ๆขึ้น เพื่อให้เกิดสภำพคล่องที่เร็วขึ้นนะ
ครับ ในปีต่อ ๆ มำ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ครับ แล้วก็ในส่วนของบริษัทเองพอก ำไรขั้นต้นเรำไม่มี ค่ำใช้จ่ำยส่วนของ
บริหำรเรำก็เยอะมำก ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 11 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
46 ลำ้นบำท มนัเป็นตวัหลกัที่ท  ำให้เรำขำดทุนของปีที่แลว้ เพรำะว่ำไม่แน่ใจว่ำ
ตวัใหญ่ ๆ ของ 2 ส่วนน้ี คืออะไรครับ ตัวขำยหรือตัวบริหำรครับ เพรำะตัว
รำยไดห้ลกัของบริษทัแม่เองก็คือ คอนโดนก็ยงัไม่เขำ้ถูกตอ้งหรือไม่ครับ 

นำยประทีป อนนัตโชติ : น่ีน่ำจะเป็นบริษทัลูกนะครับ น่ำจะเป็นของบริษทั บูสท์ พลัสฯ รวม น้องฝ่ำย
บญัชีมีรำยละเอียดในตวัน้ี เป็นของบริษทั บูสท ์พลสัฯ รวมกบั ACD นะครับ รอ
สกัครู่นะครับ 
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น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : ในส่วนของบริหำร ส่วนของตวัที่เป็นค่ำใชจ่้ำยที่มีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ในตวั
ของสินค้ำท ำให้เกิดจ ำนวน 39 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมก็เลยท ำให้เกิด
ค่ำใชจ่้ำยสูงในปีน้ีค่ะ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตวัดอ้ยค่ำน้ีแยกออกมำอีกบรรทดัหน่ึง 20 ลำ้นบำทนะครับ 

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ : มนัจะมีด้อยค่ำอยู ่2 รำยกำร คือ (ตรำสินคำ้ 20 ล้ำนบำท) ส่วนอีกตวัหน่ึงเป็น
ด้อยค่ำของสินค้ำที่ เป็นสินค้ำเก่ำของเรำ เป็นสินค้ำล้ำสมัย จะอยู่ในส่วน
ค่ำใชจ่้ำย 20 ลำ้นบำท ก็เลยไปเพิม่ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของขำยและบริหำรค่ะ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนที่ผมถำมอยำ่งน้ีก็เพรำะว่ำตอนน้ีเงินส่วนใหญ่ของเรำน้ี ปีที่แล้ว     
เรำเพิ่มทุนเขำ้มำนะครับ เรำไดเ้งินเพิ่มทุนจำก RO ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย เท่ำกบั 168 
ลำ้นบำท และตอนน้ีรำยไดม้นัไม่เกิด ตวัที่เกิดก็มีแต่ขำดทุนและมีแต่ค่ำใช้จ่ำย 
เด๋ียวเงินเพิ่มทุนไปก็จะหมด พอหมดแลว้ก็จะไปต่อไม่ได ้โครงกำรตกัสิลำก็จะ
ไปต่อไม่ไดต้วั RR เรำก็ยงัไม่เกิด  

ประธำนฯ : เรำต้องให้ควำมเช่ือมั่น และต้องยอมรับว่ำเรำเพิ่งเกิดได้ปีเดียว เรำก็แก้ไข
สถำนกำรณ์ไดข้นำดน้ี อีกอยำ่งหน่ึงในเร่ืองของตกัสิลำ เรำเร่งด ำเนินกำรเต็มที่
แลว้ น่ำจะเสร็จภำยในโดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่ำจะขำยไดบ้ำ้ง ที่แลว้ ๆ มำ เรำ
ก็พยำยำมท ำลงทุนใหม้ำกที่สุดครับ และคอยดูแลใหเ้ตม็ที่ 

นำยประทีป  อนนัตโชติ : ผมขอเรียนนิดหน่ึงนะครับ โครงกำรตกัสิลำ ณ ตอนน้ีเรำเน้นกำรพฒันำธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรซ้ือมำ 4 อำคำรตอนน้ีเรำ Renovate 
และจะเร่ิมด ำเนินกำรขำยภำยในประมำณไตรมำสที่ 2 น้ี น่ำจะขำยหมดนะครับ 4 
ตึกจ ำนวน 300 ห้อง ก็จะท ำให้บริษทัมีรำยไดเ้ขำ้มำและเรำก็จะขยำยต่อไปอีก
เร่ือย ๆ คำดกำรณ์วำ่ในปีน้ีสำมำรถลดในส่วนของกำรขำดทุนลงไปได ้

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้เช่นนั้น ผมอำจจะผิดวำระไป ผมขอเป็นวำระสุดทำ้ยในเร่ืองของโครงกำร              
ตักสิลำ ขอให้ท่ำนประธำนและคณะกรรมกำรช่วยอธิบำยรำยละเอียดของ
โครงกำร 

ประธำนฯ : ถำ้เช่นนั้น วำระที่ 2 ถือวำ่เรียนใหท้รำบแลว้ และส่วนขอ้มูลไวคุ้ยกนัต่อ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
  บริษทัในรอบปี 2556 
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วาระที่  3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทประจ ำปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบวา่ ระเบียบวำระน้ีเป็นกำรพจิำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและ

บญัชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชีที่ได้รับอนุญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว รำยละเอียด

ปรำกฏตำมขอ้มูลในซีดีรอมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ปรำกฏ

รำยละเอียดตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมำตรำ 112  
แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ จัดท ำ

งบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปี 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัที่               
31 ธนัวำคม 2556 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

วาระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556             
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำกผลกำรด ำเนินงำนปี  2556 บริษัทมีผลกำรขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน  98,592,653.17  บำท เน่ืองจำก บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ           
ร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัจะค ำนึงถึง โครงสร้ำงและ
สถำนะทำงกำรเงิน แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2556         
ที่ผำ่นมำ บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปี 2556  

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ในส่วนของเงินปันผล ผมไม่ทรำบว่ำจะสำมำรถแกไ้ขมันจะแก้ไขไดห้รือไม่
ครับจ่ำยปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 มนัน้อยไปนะครับ ผมวำ่เผื่อ
อนำคตมนัสูงกว่ำน้ี เป็นไปได้สักร้อยละ 40 หรือ 50 ได้หรือไม่ครับ เตรียมไว้
ก่อนไดห้รือไม่ครับ ร้อยละ 30 มนันอ้ยเหลือเกิด 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตนะครับ พอดีมนัเป็นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 นะครับ ก็คือ ถำ้จะเปล่ียน
สำมำรถเสนอไดค้รับและตอ้งน ำเขำ้เปล่ียนขอ้บงัคบับริษทั จึงตอ้งเขำ้มติพิเศษ 
ถำ้ปีไหนก ำไรเยอะก็จะจ่ำยเป็นเงิน Advance สำมำรถจ่ำยร้อยละ 40 ได ้ร้อยละ
90 ไดค้รับ 
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นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : พอเจอค ำวำ่ไม่น้อยกว่ำ ผมเลยงง และในส่วนถดัมำตวัขำดทุนสะสมของบริษทั
เรำที่มีอยูจ่ะสำมำรถลำ้งไดอ้ยำ่งไรครับ ตั้ง 300 กวำ่ลำ้นบำท ณ ตอนน้ีมีนโยบำย
หรือวำ่ทำงแกไ้ขปัญหำยงัไงที่จะท ำใหม้นัขำดทุนและตวัขำดทุนสะสมน้ีมนัเป็น
ทำงภำษีอยูท่ี่เท่ำไหร่ครับ ที่เรำจะใช ้Tax Chill ตอนน้ีไดอ้ยู ่

นำยประทีป อนนัตโชติ : ขำดทุนสะสมอยูท่ี่ประมำณ 90 กวำ่ลำ้นบำท 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ตอนน้ีขำดทุนสะสมอยูท่ี่ 293 ลำ้นบำท 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตเรียนนะครับกำรแก้ไขขำดทุนสะสม โดยปกติที่เรำท ำ ๆ กัน คือ                   
1. ท ำก ำไร  2. ลดทุน   ซ่ึงผมเห็นว่ำเรำก็คงไม่หนีเกณฑน์ั้นหรอกนะครับ เพรำะ
เรำอยูก่็อยูใ่นระบบมหำชน เพียงแต่ว่ำเรำท ำก ำไรให้เร็วขึ้น และเรำไม่ไดใ้ช่เงิน
ไปลงทุนอยำ่งอ่ืนมำกขึ้น เรำก็คงจะท ำลดทุนให้ลงมำอยูใ่นสภำพเป็นจริง และ
หลงัจำกนั้นก็จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้ถำ้สมมุติเรำตอ้งใชเ้งินไปลงทุนมำก
ขึ้น ก็มีอยู ่2 ทำงนะครับ คือ เก็บไวก่้อนเอำไปลงทุนเพิม่ หรือ 2 คือ เพิม่ทุนเป็น 
RO เป็น PP เพื่อลงทุนกลับมำท ำงำนใหม่หลำยส่วนที่ เกิดขึ้ นจำกบริษัทน้ี                  
มนัเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนที่ผิดพลำดขึ้น อนัน้ีเรำยอมรับ กำรลงทุนที่จะตอ้งตั้ง
ส ำรองเป็น 140 – 150 ลำ้นบำท ถือว่ำเยอะมนัก็เลยมีผลกระทบเขำ้มำจำกธุรกิจ
เดิมจริงๆ ที่เรำท ำเคร่ืองเล่นเกมส์พวกน้ีนะครับ มนัเร่ิมขำดทุนมำกจำกปีที่แลว้น้ี
เอง แต่ว่ำควำมนิยมมันไม่มีแลว้ โอกำสที่จะเป็นไปในธุรกิจเดิม คงไปได้ยำก
มำก เพรำะว่ำ โลกมันเปล่ียนเร็ว และเปล่ียนเป็น Online ไปหมด ตลำดหดตวั
ค่อนขำ้งรุนแรง จึงเหลือเพยีงสถำนบนัเทิงเท่ำนั้นเองที่ยงัใชแ้ละเม่ือซ้ือไปเคร่ือง
หน่ึงก็ใชก้ันนำนเลยท ำให้เกิดประเด็นตรงน้ี จึงตอ้งตดัธุรกิจน้ีออก ก็พยำยำม
มองในส่ิงที่เป็นไปได ้โดยคร้ังที่แลว้กำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ไดอ้ธิบำยใหฟั้ง
และเล่ำสู่กนัฟังนิดหน่อยว่ำจะไปในลกัษณะที่ค่อนขำ้งเร็วแต่เรำคงไม่หันมำสู่
ยกัษ์ใหญ่ในเมือง โดยโครงกำรแรกที่ไป คือ โครงกำร The Impress และมีกำร
ผดิพลำดอีกนิดเพรำะไดท้  ำบำ้นหรูเกินไปอยูน่ครปฐมบำ้นหลงัละประมำณ 6-7 
ลำ้นบำท ก็มีผลค่อนขำ้งสำหัสเหมือนกัน และทำงคณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
อยำ่งรอบคอบว่ำท ำต่อไปถ้ำบำ้นเสร็จแลว้ไม่มีคนอยู ่เรำก็จะเหน่ือยอีก จึงได้
พูดคุยกับผูถื้อหุ้นต่ำง ๆ เลยเคลียร์โครงกำรนั้ นออกไป เพื่อให้บริษัทไปใน
ทิศทำง ที่เหมำะสมและไปได ้
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นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : และอีกส่วนหน่ึงที่ฝำกไวพ้จิำรณำนะครับ  
1.  ก็มีส่วนเกิดของมูลค่ำหุน้  292 ลำ้นบำท 
2.  ขำยโครงกำร The Impress ไป รำคำ 144 ลำ้นบำท ซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำประเมิน อนั   
นั้นเรำมีก ำไรหรือไม่ครับ 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ไม่ก ำไรครับ แต่ว่ำไม่เสียหำยมำก คือ เรียนอยำ่งน้ีครับวำ่ เรำพยำยำมหำผูส้นใจ 
เรำเสนอให้ผูท้ี่น่ำจะซ้ือ มีบำงรำยก็เขำ้ไปดูโครงกำร บำงรำยก็ไม่เขำ้ไปดู และ
ให้รำคำกลบัมำค่อนขำ้งต ่ำจึงตอ้งตดัสินใจขำยในรำคำที่รำยที่ให้รำคำที่ดีที่สุด 
อยำ่งน้ีครับที่ประธำนและกรรมกำรผูจ้ดักำรไดร้ำยงำนไปแลว้ครับ ผมเช่ือว่ำตกั
สิลำยอดจองอยำ่งที่ไม่เป็นทำงกำร ในจ ำนวน 300 ห้องที่เรำมีมำกกวำ่ 200 และ
ตอนน้ีจึงต้องเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ จะได้ด ำเนินกำรโอนระหว่ำงที่ เรำ
ประชุมกนัอยูน่่ำจะมีกำรรับเงินจองกนันะครับ แลว้ก็มีกำรอนุมติั Post Finance 
ในเร็ววนัน้ี คำดกำรณ์ว่ำเดือนหน้ำเรำน่ำจะท ำ Grand Opening และวนันั้ นก็
น่ำจะมีกำร Book จริง ๆ เพรำะน้ียงัไม่มีกำร Opening อะไรจริง ๆ เลย เพียงท ำ
กำร Presale เท่ำนั้นเอง และได้ยอดมำ 200 จำก 300 ซ่ึงถือว่ำมีกำรตอบรับที่ดี 
และถำ้ปิดหมดผมเช่ือว่ำน่ำจะเร็วครับ เพรำะน ำอำคำรเดิมมำ Renovate ปรับปรุง
ให้อยู่ในสภำพที่น่ำอยู่ วำระต่อไปจะน ำภำพมำให้ผูถื้อหุ้นไดดู้ เพรำะพวกผม
เห็นเองยงัดูวำ่น่ำอยูแ่ลว้ ถำ้อยูค่นเดียวนะครับถือวำ่โอเค เพรำะหอ้งเป็นขนำดเล็ก 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหง้ดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
                                                                                                                                    
วาระที่  5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุม 
  สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557  และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีลำออก  

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมขอ้บังคับของบริษัทก ำหนดให้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น

สำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมหรือจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสำมจะตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยในปีน้ีมีกรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนสำม (2) ท่ำน 

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

ลงคะแนนเป็นอยำ่งโปร่งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูมี้รำยช่ืออยูใ่นกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระ     



  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
   Asia Corporate Development Public Company Limited 
   405  ถ.บอนดส์ตรีท ต.บำงพูด  อ.ปำกเกร็ด  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 
 

หนา้ 13 จาก 18 
 

 

ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระน้ีขออนุญำตออกจำกหอ้งประชุมเป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำจะนับคะแนน
แลว้เสร็จครับ 

โดยที่คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่นับรวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจำรณำเกณฑคุ์ณสมบติัรวมทั้ง
ผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็นรำยบุคคลแลว้ มีควำมเห็นวำ่กรรมกำรทั้งสองท่ำนลว้น

แต่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบติัครบถว้นตำมกฎหมำยและไม่

มีลักษณะตอ้งห้ำม สมควรที่จะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง คณะกรรมกำร
พจิำรณำแลว้ว่ำ  จึงขอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมที่จะ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัแลว้ โดยเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมกำร สองท่ำนท่ีพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง โดยรำยละเอียด

ประวติัและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5  

โดยกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และประธำนขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ครบวำระตำมรำยช่ือที่ เสนอข้ำงต้น จ ำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
ตำมล ำดบัดงัน้ี 

ล ำดับที่ 1 ได้แก่  นำยศักดำ  อำจองค์  วัลลิภำกร 

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

เลขำนุกำรบริษทั แจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ในระเบียบวำระน้ี เจำ้หน้ำที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน 

ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ดงันั้น ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที่ไดรั้บมอบ
ฉนัทะให้ออกคะแนนเสียงในที่ประชุมส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจำ้หน้ำที่ดว้ย เน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนับ

คะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนฯ 

ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแลว้จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบต่อไป 

ประธำนแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถื้อหุน้มีขอ้ซักถำมใดๆ หรือมีควำมเห็นเป็นอยำ่ง

อ่ืนไหมครับ และเน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็นกำร
เสียเวลำ ขอเรียนเชิญ ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้ว

จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบต่อไป                            

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต 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 

วาระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 

ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อนตำม

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจ ำนวนไม่เกิน 

3,000,000 บำทต่อปี ทั้งน้ีไม่รวมค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรที่กรรมกำรไดรั้บในฐำนะที่เป็นพนักงำน 
หรือลูกจำ้งของบริษทั โดยรำยละเอียดปรำกฏใน 56-1 และหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนครับ ถำมนิดนึงครับ ปีที่แล้วท่ำนประธำนยงัไม่มำ ซ่ึงกรรมกำร
หลำยท่ำนผมไม่เห็นแล้ว เพรำะประชุมคร้ังที่แล้วมีอยู ่3 ท่ำน ปีน้ีมำเปล่ียนไป
หมดเลย  อยำกจะให้ช่วยล ำดับนิดนึงว่ำมันเป็นไปมำอย่ำงไร ถึงกรรมกำร
ออกมำเป็นแบบน้ี 

ประธำนฯ  : จริง ๆ แลว้ เม่ือปีที่แลว้ ตอ้งบอกว่ำเหมือนเรำตั้งตวักนัจนกระทัง่ปีน้ี และเรำก็
ตรวจสอบแลว้ว่ำเหมำะสมกับกำรปฏิบติังำนในบริษทั ACD และได้พิจำรณำ
หลำยท่ำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถที่จะด ำเนินงำนและบริหำรงำนภำยใน
บริษทั เรำถือวำ่เรำแกไ้ขปัญหำ คิดวำ่เรำจะเดินกำ้วหนำ้กนัต่อไป 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ขออนุญำตอธิบำยครับ กรรมกำรเดิมมี 5 ท่ำน มี  กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน และ 
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ตอนน้ีเพิ่มมำเป็น 7 ท่ำน คือ เพิ่มอีก 2 ท่ำน เปล่ียนหน้ำ
เยอะเพรำะเน่ืองจำกวำ่ ช่วงที่แลว้ทยอยลำออกบำ้ง มีกรรมกำรบำงท่ำนที่ไม่ถนัด
งำนในส่วนน้ีก็ได้ลำออกไป บริษัท จึงได้สรรหำและคัดสรรกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุสูงพอ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถเขำ้มำช่วยกิจกำรของเรำ เดิมปีที่แลว้
ตอนประชุมวิสำมัญฯ ที่ เห็นกรรมกำร 3 ท่ำน จริง ๆ แล้ว มี 5 ท่ำนนะครับ 
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เพียงแต่ว่ำอีก 2 ท่ำนติดภำรกิจและมำร่วมประชุมไม่ได้ ตอนน้ีจริง ๆ มีแค่ 7 
ทำ่นครับ ผมเป็นเพยีงที่ปรึกษำบริษทั 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : กรรมกำรชุดเก่ำที่เป็นของ บริษทั ไมด้ำ เมดดำลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ  ำกัด 
(มหำชน) ไม่มีแลว้ใช่หรือไม่ครับ 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ตอนน้ีไม่มีแล้วครับ เน่ืองจำกว่ำ กลุ่มไมด้ำฯ กรรมกำรได้ลำออกไปแล้ว                    
ท่ำนประธำนชวลัลกัษณ์ ไดล้ำออกไปหลงัสุดที่ผำ่นมำน้ีเองครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ถำ้ผมเขำ้ใจไม่ผิด คือ กรรมกำรชุดน้ีเป็นชุดใหม่ และเน้นเร่ืองอสังหำริมทรัพย์
และงำน Event ถูกตอ้งหรือไม่ครับ  

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ครับ ถูกตอ้งครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เม่ือสักครู่ ได้ดูเอกสำรเห็นว่ำมีบริษทัยอ่ยอีกบริษทัหน่ึงใช่หรือไม่ครับ ที่ท  ำ
เก่ียวกบั แสง สี เสียง 

นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : เดิม บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ยมำนำนแลว้ครับ แลว้ก็มีปัญหำอยู ่เรำดูแลว้มนั
ไม่มีอนำคต จึงจะจดักำรกนัอยู ่

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : คือ ยกเลิกกิจกำรใช่หรือไม่ครับ 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ใช่ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : สรุปเรำมีบริษทัยอ่ยที่เดียว คือ บริษทั บูสท ์พลสั จ  ำกดั ใช่หรือไม่ครับ 

นำยฐิติศกัด์ิ สกุลครู : ใช่ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เฉพำะ Focus ของทำงบริษทั คือ อสงัหำริมทรัพยท์ั้งหมด 

นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : ครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ขอบคุณครับ 

นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : ครับ ขอเรียนแบบน้ีนะครับ ว่ำเรำจะไปในแนวที่ดีที่สุด แต่ว่ำในทำงเดียวกนั ก็
ไม่ยนืยนัวำ่จะท ำดำ้นอสงัหำริมทรัพยไ์ปตลอดชีวติ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : เน่ืองจำกเรำท ำเกมส์มำก่อน ควำมเป็นไปได้ที่เรำจะท ำจ  ำพวกเกมส์ออนไลน์
เหมือนกับพวก Asia soft ถ้ำสมมุติ Due กับเกำหลีได้ก็จะดี เพรำะเกำหลีเป็น
เจำ้ของเกมส์ออนไลน์อยูแ่ลว้ จะมี Connection ทำงดำ้นน้ีหรือไม่ 
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นำยฐิติศกัด์ิ  สกุลครู : เร่ืองเกมส์น้ีต้อง Pure IT ผมเรียนแบบน้ีนะครับ เพรำะจะต้องมำในสำย IT 
ลว้นๆเลยถำ้เรำไม่ไดอ้ยูใ่นดำ้นน้ีจริง ๆ พูดค  ำเดียววำ่เหน่ือย และธุรกิจน้ีที่อยูใ่น
ตลำดก็เยอะอยูแ่ลว้ครับ สรุปตอนน้ียงัไม่มีควำมถนดัครับ 

นำยเสง่ียม  ศิริพนิชสุธำ : ท่ำนประธำนครับผมขออนุญำตนิดนึงครับ ประธำนกรรมกำรมีเงินเดือน เป็นใน
ดำ้นของกำรบริหำรใช่หรือไม่ครับ 

ประธำนฯ : ใช่ครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที่  7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 

ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 
ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั

ทุกปี ทั้งน้ีกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้แต่อยำ่งไรก็ดี  ประกาศ ที่ กลต. (ว) 

43/2548 เร่ือง การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี โดยก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ
บญัชี (ที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผูส้อบบัญชี      

รายอ่ืนในส านักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียนหรือ

เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศดงักล่าว   

ตำมหลักเกณฑ์ดงักล่ำว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  แกรนท ์

ธอนตนั จ  ากดั (เปล่ียนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม  1 ท่าน)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับรอบบญัชี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,284,000 

(หน่ึงลา้นสองแสนแปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น)  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 1.   นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
2.  นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3322  
3.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
4.  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6977   
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ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีที่เพิม่ขึ้นสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  ท  าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้
เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มขึ้ นด้วย รวมทั้ ง เสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาและอนุมติัหาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้ง

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้ น
ระหวา่งปีดว้ย 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557 

 

รายการ 

ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2556 

(ปีที่เสนอ) 

เพิ่มขึน้ 

(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% 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2557 ตำมที่เสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     212,417,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง          1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที่  8 พิจารณา เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากวาระในการขอมติที่ประชุมผูถื้อเรียบร้อยแลว้ ท่านผู ้
หุ้นท่านใดมีค  าถาม เน่ืองจำกกำรประชุมได้ด ำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว ในฐำนะของ
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ตวัแทนคณะกรรมกำรของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ผมขอขอบคุณ
ท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนที่เขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเรียนยืนยนัว่ำ คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนจะท ำหน้ำที่ใหดี้ที่สุดเพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผมขอปิดกำรประชุม ณ บดัน้ี 

ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 (พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
 ประธานกรรมการ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชาติไทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

 
 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

      กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล  
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา
เอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งและหากเป็นเอกสารที่จดัท  าขึ้นใน

ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 30 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
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ข้อบังคบับริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือน 
นับตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการ

ประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกวา่ 25 คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า

หนงัสือขอใหค้ณะกรรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้  แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า

เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดั

ประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 26.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไป

ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธาน
ก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้  27.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย
กว่า 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ปรากฏวา่การ
ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม

ตามที่ก  าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
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ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม

ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม  ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

 ขอ้  28.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
   ( 1 ) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

         ( 2 ) ในกรณีดงัต่อน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือ

บางส่วนที่ส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิม่หรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้  29.  กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัน้ี 

               ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ
บริษทัในรอบปีที่ผา่นมา 

              ( 2 )  พจิารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
              ( 3 )  พจิารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

    ( 4 )  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

              ( 5 )  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
              ( 6 )  กิจการอ่ืนๆ 
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  ขอ้ 30.  ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้งัคบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน

หรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส าคญัของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 

 

คณะกรรมการ 

  ขอ้ 11.  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้

คุณสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 12.  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวน

กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 13.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ถ้าจ  านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบี้ยประชุม  บ  าเหน็จ  โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนด

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะ
มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบี้ยเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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 ขอ้ 15.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตัิ  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชน จ ากดั 

(4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค  าสัง่ใหอ้อก 

 

 

 

 
 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  

หนา้ 1 จาก 5 
 

 

การสรรหากรรมการและข้อมูลของกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและตอ้งมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์
ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศของส านกังาน กลต. และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ

ถูกจดัท าโดยที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือของผูท้ี่จะเป็นกรรมการและท าการคดัเลือกตามขอ้บงัคบั

บริษทั มีวธีิการดงัน้ี 
 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล 

 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ  านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง

ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้               

ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ   นางภวญัญา  กฤตชาติ  

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    67 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

ที่อยู่ อยูบ่า้นเลขที่ 399/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอน
เมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 

การศึกษา   บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program 49/2548 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น -   

ต าแหน่งอื่นในกิจการอื่น   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างาน 

 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
 2557– ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 

2556– ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
2552 - 2556  กรรมการบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ  ากดั 
2551 - 2555  กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
2550 - 2551  ที่ปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ  ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ)  
2544 - 2549  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ ากดั 
2541 - 2543  ที่ปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ  ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ)  
2537 - 2540  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเม็กซ์ จ  ากดั (มหาชน)  
2517 - 2528  ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์(มหาชน)  
2514  เจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชี  ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 
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ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6  พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจาก 
  ต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่อีกจ านวน 2 ต  าแหน่ง 
 วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท    ไม่มี 
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ   นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา  

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    62 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

ที่อยู่ อยูบ่า้นเลขที่ 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  

ต าแหน่งอื่นในกิจการอื่น   - 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์
 2555 – 2557  นกับริหาร 13 รองผูว้า่การแผนและพฒันาองคก์ร 

2554 – 2556  นกับริหาร 13 รองผูว้า่การเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบส่ือสาร 
2552 – 2554  นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ (ดา้นบริการจดัการระบบจ าหน่าย) 
2550 – 2552  นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการยานพาหนะและเคร่ืองกล  
2548 – 2550   นกับริหาร 10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบติัการระบบส่ือสารและคอมพวิเตอร์  
2542 – 2548  นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการกองระบบส่ือสารฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
2552 – ปัจจุบนั  ประธานชมรมวศิวกรการไฟฟ้านครหลวง  

 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
 วาระที่ 6  พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจาก 

  ต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่อีกจ านวน                            
2 ต  าแหน่ง 

 วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  

หนา้ 5 จาก 5 
 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท    ไม่มี 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 จาก 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

ในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

รายนามและประวติัของกรรมการ เสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง  

ช่ือ-นามสกลุ  พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี  

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 

อาย ุ   66 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วทิยาลยัศรีปทุม 
   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMSHIRE,USA  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2004                              
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี 8 เดือน 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั   
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

  ปี 2555 – มี.ค.2557  กรรมการก าหนดราคาสินคา้ 
      บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 บริษทั เพิม่สินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557  คณะกรรมการบริษทั 18/19 คร้ัง  

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท    ไม่มี 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 2 จาก 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

ในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง  

ช่ือ-นามสกลุ  นายประทีป  อนนัตโชติ  

ต าแหน่ง  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษทั 

อาย ุ   59 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี 2 เดือน 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2557– ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั   
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

                                  กรรมการ  บริษทั บูสท ์ พลสั จ  ากดั 
     กรรมการ  บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ  ากดั 

ปี 2550 - 31 มี.ค. 57  ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ ์ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 17/19 คร้ัง  

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท    ไม่มี 

 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 3 จาก 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่6  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่อกีจ านวน 2 ต าแหน่ง 
ประวัติโดยสังเขป 

ช่ือ-นามสกลุ   นายออย บุน อนั (Mr.Ooi Boon Aun) 

อาย ุ    57 ปี 

สัญชาติ    สิงคโปร์ 

ที่อยู่    เลขที่ 20 ถนนเซซิล, อีไควต้ี์ พลาซ่า  ยนิูต 19-01 , 049705 ประเทศสิงคโปร์ 

วุฒิการศึกษา   บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งอื่นในกิจการอื่น    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเคียน อินเวสเมน้ โฮลด้ิง ไพรเวท จ ากดั 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อีส แอริแอน แอสเซส จ ากดั  

ประสบการณ์การท างาน 
2553 - ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเคียน อินเวสเมนท ์โฮลด้ิง ไพรเวท จ ากดั  

 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อีส แอริแอน แอสเซส จ ากดั 
 2547 – 2549  กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร เดฟฟ่า อินเวสเมนท ์จ ากดั ฮ่องกง 
 2539 – 2549  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ สาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคปกครองพเิศษฮ่องกง  ประเทศจีน 
 2546 – 2547  หวัหนา้ของนอร์ท เอเชียน ออริจิเนชัน่ ธนาคารสแตนดาร์ท เอเชีย จ  ากดั   
 2541 – 2546  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ , TCC กรุ๊ป จ ากดั  

(กลุ่มบริษทัไทยเบฟเวอเรจ)  

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ  ไม่มี 

 

 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 4 จาก 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่6  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่อกีจ านวน 2 ต าแหน่ง 
ประวัติโดยสังเขป 

ช่ือ-นามสกลุ    นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์

อาย ุ  55 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ที่อยู่  ซอย รามค าแหง 12 รามค าแหง แขวง หวัหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วุฒิการศึกษา  Mini MBA รุ่นที่ 14 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  University of California, Berkeley International Business Development Program  
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น - 

ต าแหน่งในกิจการอืน่  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั  
  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั งานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั   
ประสบการณ์ท างาน  
 ปี 2531 –ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั งานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั 
 ปี 2555  ประธานหลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ ์ระดบัผูบ้ริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 ปี 2551  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวูด้อินดสัทรีส์ 
 ปี 2548  คณะอนุกรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจดา้นเทคโนโลยแีละการคา้  
   ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
 ปี  2529  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.จุฑานาว ี 
 ปี  2527  แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd. 
 ปี  2525  ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 5 จาก 5 
 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ  ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 1 จาก 17 

 

         20บาท                                                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        Duty Stamp                                                                    Proxy Form A 

        20 Baht                                                       (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
            เขียนที่...................................................... 
                                                                                                                                                  Written At 

วนัที่..............เดือน........................พ.ศ.................. 
                                                                                                                                                   Date             Month                      Year     
1. ขา้พเจา้.............................................................................สัญชาต.ิ...............................อยู่บา้นเลขที่........................ถนน.................................... 
     I/We                                                                             Nationality                                Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหัสไปรษณีย…์………… 
Sub-District                                             District                                                   Province                                         Zip Code 
2. เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                        shares        and the voting right equals to votes as follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share                                 shares   equal to voting right                                                                         votes 
3. ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยู่บา้นเลขที่...................................... ถนน.......................................... 

  Age                   Address                                             Road 
ต าบล/แขวง.................................... อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหัสไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                               Province                                               Zip Code                           : or, 
(2)...................................................................... ................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที่.................................... ถนน.......................................... 
                                                                                           Age                   Address              Road 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหัสไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                                Province                                            Zip Code                             : or,  
(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 
อยู่บา้นเลขที่ 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา อายุ 62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยู่บา้นเลขที่ 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังที ่1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

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.  
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กิจการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
 
 

หมายเหตุ    ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at  the Meeting. A shareholder may not appoint more than 
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.                  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

                                                                                                                                      เขียนที่........................................................................... 
                                                                                                                                      Written at 
                                                                                                                                     วนัที่................เดือน...............................พ.ศ................. 
                                                                                                                                      Date               Month                             Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สัญชาต.ิ...............................อยู่บา้นเลขที่........................ถนน.................................... 
I/We                                                                                   Nationality                               Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหัสไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                                             District                                                  Province                                            Zip Code 
2. เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                               shares  and the voting right equals to                                           votes as follows: 
หุ้นสามญั............................................หุ้น             ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
Ordinary share                                  shares           equivalent to voting right                                                 votes 
3. ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้นเลขที่....................................ถนน............................................ 
                                                                                        Age                Address                                           Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหัสไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                            District                                                  Province                                         Zip Code                         ; or, 
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บา้นเลขที่....................................ถนน............................................ 
                                                                                       Age                   Address                                       Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหัสไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                          District                                                  Province                                    Zip Code              ; or, 
 
(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี 
  Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 

อยู่บา้นเลขที่ 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา อายุ 62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยู่บา้นเลขที่ 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังที ่1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

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.  

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
           เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                   Approve                       Disapprove                     Abstain 

       วาระที่   2    เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
       Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
             เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                                  Approve                         Disapprove                     Abstain 

       วาระที่   3   เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
          เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
                                  Approve                        Disapprove                      Abstain 

      วาระที่  4    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
      Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance        

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
              Approve                      Disapprove                       Abstain 
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 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
                       เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 

 Approve          Disapprove                            Abstain 

วาระที่  6    เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่อีกจ านวน            
2 ต าแหน่ง 

Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two 
new directors; 

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
                          Approve                             Disapprove                         Abstain 

วาระที่   7    เร่ือง พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 Agenda 7 –  To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

วาระที่   8    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
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วาระที่   9   เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
 
      วาระที่   10    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

      Agenda 10 –  To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 
      วาระที่   11    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่  4      

      Agenda 11 –  To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 
      วาระที่   12    เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 12 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
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 additi on of any fact, 
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
 
 
หมายเหตุ          
Remarks 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may n ot split shares and 
appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited  

 
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
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................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                    (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
                                             เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                             Approve                      Disapprove                          Abstain 

วาระที่................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : ..……… Subject :……………………………………………………………………….. 

        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
                                              เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                           Approve                        Disapprove                         Abstain 

               วาระที่................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                            Approve                       Disapprove                           Abstain 
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วาระที่................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
                                             เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain          

 
วาระที่...................... เร่ือง....................................................................................................................... 
Agenda : . ………… Subject :………………………………..…………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain           
 
                        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ  
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
                       
                 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
 

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขียนที่............................................................................... 
                                                                                      Written at 
                                                                                       วนัที่...................เดือน...................................พ.ศ................ 
                                                                                                                Date                  Month                                 Year 
1. ขา้พเจา้.......................................................... สัญชาติ.............................อยู่บา้นเลขที.่.........................ถนน.................................... 
I/We                                                             Nationality                  Address                             Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหัสไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                 District                                         Province                                                 Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................ 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited 
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 

holding the total amounting of                       shares and the voting right equals to                                             votes as follows: 
หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share             shares equivalent to voting right                      votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

(1)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยู่บา้นเลขที่............................... ถนน.................................. 
                                                          Age                   Address                                Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหัสไปรษณีย.์........................หรือ 
Sub-District                         District                                        Province                                    Zip Code                         : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยู่บา้นเลขที่............................... ถนน.................................. 
                                                            Age                  Address                                 Road 
ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหัสไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                         District                                       Province                                      Zip Code                         : or, 
(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี 

 Assign a proxy to the Independent  Director and Chairman of  the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 
อยู่บา้นเลขที่ 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา อายุ 62 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 62 years 
อยู่บา้นเลขที่ 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน  การประชุมสามญั               

ผูถ้ือหุ้น คร้ังที ่1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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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. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
มอบฉันทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share                       shares,    entitled  to voting right                                                     votes 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
           เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                   Approve                       Disapprove                     Abstain 
 
       วาระที่   2    เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
       Agenda 2 – To consider and approve report of the company’s performance for 2014 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
             เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                                  Approve                         Disapprove                     Abstain 
 
       วาระที่   3   เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
          เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
                                  Approve                        Disapprove                      Abstain 
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      วาระที่  4    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
      Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance        

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
              Approve                      Disapprove                       Abstain 
 
 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
                       เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 

 Approve          Disapprove                            Abstain 
 

วาระที่  6    เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่อีกจ านวน            
2 ต าแหน่ง 

Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two 
new directors; 

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
                          Approve                             Disapprove                         Abstain 
 
วาระที่   7    เร่ือง พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 Agenda 7 –  To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration in 2015; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
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วาระที่   8    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
 
วาระที่   9   เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
 
      วาระที่   10    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

      Agenda 10 –  To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 
      วาระที่   11    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่  4      

      Agenda 11 –  To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 
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      วาระที่   12    เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 12 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
              เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 

 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
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) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 3. 
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพ็ค  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
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. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

เห็นดว้ย                                     ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                               Approve                          Disapprove                      Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

เห็นดว้ย                                       ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                       Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ………Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                            เห็นดว้ย                                   ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                                Approve                        Disapprove                      Abstain 
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หนา้ 17 จาก 17 

 

 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                                (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                            เห็นดว้ย                                        ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                                              Approve                            Disapprove                   Abstain          

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                                   ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                                  Approve                        Disapprove                       Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                                   ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                                  Approve                        Disapprove                       Abstain 

                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ  
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.  
 
                       

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
  ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 202   อาคารอมิแพค็  ฟอร่ัม เมอืงทองธานี 

เลขที ่99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456 

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th 

สถานที่จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น              

วนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2557              
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  

mailto:info@impact.co.th

