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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที ่1/ 2556 

บริษัท ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัเวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 4  ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องไมดาส 3 โรงแรมไมดา้ ซิต้ี รีสอร์ท กรุงเทพ เลขท่ี 

99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 10:00 น. 
เจา้หนา้ท่ี กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2556 โดยแนะน ากรรมการท่ี

เขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นาย ฐิติศกัด์ิ  สกุลครู                             กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นาย ศกัดา  อาจองค ์วลัลิภากร               กรรมการ  
3. นายบุญจริง  ชลวโิรจน์                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ก่อนเร่ิมประชุมเจ้าหน้าท่ีได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้นับ 1 หุ้นเป็น                   

1 เสียง และใชม้ติเสียงขา้งมาก เป็นเกณฑ์ตดัสินในการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียงในวาระการประชุมนั้นๆโดยให้ผูถื้อหุ้นยกมือข้ึนและขอให้กรอกช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นในใบลงคะแนนซ่ึง
ได้แจกให้ผูถื้อหุ้นแล้วตอนลงทะเบียนและส่งคืนเจา้หน้าท่ีเพื่อรวบรวมคะแนนและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ ในการ
ประชุมในวนัน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ จ านวนทั้งส้ิน 46 ราย นบัจ านวนหุ้น
ได ้196,559,645 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 56.16  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจ านวน 350,000,000 หุน้ ถือวา่ครบ
องค์ประชุมตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล 
ประธานกรรมการติดภาระกิจส าคญัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดจึ้งมอบหมายให้  คุณฐิติศกัด์ิ สกุลครู ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมแทน  

 
 เจา้หนา้ท่ีกล่าวเชิญประธานท่ีประชุม และประธานท่ีประชุมน าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2556 ตามส าเนาท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 
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นาย นรา ศรีเพชร :  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย :      ขอแสดงความคิดเห็น 
 เก่ียวกบับตัรลงคะแนนเสียง อยากใหบ้ตัรลงคะแนน เพิ่มช่องเห็นดว้ย เพื่อ 
 เป็นมาตรฐานในการประชุมคร้ังต่อไป 

ประธานฯ :  กล่าวขอบคุณ  และช้ีแจงวา่ ในกรณีการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีจ  านวนมากและ 
  ไม่ไดใ้ชร้ะบบ Bar   Code มาช่วยในการค านวณ จะท าใหก้ารรวบรวม  

ในช่องเห็นดว้ย เป็นไปดว้ยความล่าชา้แต่บริษทัฯ ยนิดีรับไวพ้ิจารณาและ 
จะหาวธีิท่ีสามารถนบัคะแนนไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2556 เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอกฉนัท ์
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการ จ านวน 2 ท่าน 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากธุรกิจทางดา้น เคร่ืองเล่นท่ีใหค้วามบนัเทิงนั้น เร่ิมถดถอย
เห็นไดจ้ากยอดขายของบริษทัฯท่ีลดลงอยา่งมาก บริษทัจึงตอ้งเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อหาแนวทาง
ท าธุรกิจอ่ืน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีกรรมการเพียง 2 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท าใหค้วามคิดหรือ
แนวทางท่ีจะพัฒนายงัไม่กวา้งขวางเท่าท่ีควร คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า ควรเพิ่ม
กรรมการข้ึนอีก 2 ท่าน จากเดิม 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยเสนอช่ือ นาง กฤชภา ศรีสุระพตัร และ นาย 
วจิิตร ค าภูมี แต่เน่ืองจาก นาง กฤชภา ศรีสุระพตัร ติดภาระกิจอ่ืน ไม่สามารถเขา้ร่วมเป็นกรรมการได ้
ซ่ึง นาง กฤชภา ศรีสุระพัตร ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯทราบหลังจากท่ีได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ล้ว ทางคณะกรรมการบริษทัฯจึงไดพ้ิจารณาและได้เรียนเชิญ พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อาษา 
เป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบ รายละเอียดประวติัของท่านไดใ้ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้ห้อง
ประชุมแลว้ 
 

 นาย นรา ศรีเพชร :  ขอทราบวา่ กรรมการใหม่ 2 ท่าน มี วสิัยทศัน์และความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพยเ์พียงใด 
 

ประธานฯ  : ในส่วนของนาย วจิิตร ค าภูมี  มีความช านาญหลายเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีดิน 
ท่ีสามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯได้ ส่วน พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อาษา      
มีความรู้ความสามารถในสายการบริหารงาน ซ่ึงท่านทั้งสองมีความตั้งใจ
มุ่งมัน่และสละเวลาในการเข้ามา บริหารในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษทัไดห้ารือและมีขอ้สรุปตามท่ีเสนอ 
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  นาย ธงชยั ลกัขณะวสิิฎฐ์   :    ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง: ท่านกรรมการทั้งสองท่าน  อยูใ่นท่ีประชุม 
 หรือไม่ 
 

ประธานฯ    :   พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อาษา ติดภาระกิจไม่อยูใ่นท่ีประชุมส่วน นาย วจิิตร  
         ค  าภูมี อยูใ่นหอ้งประชุมขอใหแ้สดงตวั 

 
นาย วจิิตร ค าภูมี :  ไดก้ล่าวแนะน าตวั ประวติัการท างานโดยเร่ิมจากรับราชการและใน 

ขณะเดียวกันท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี สามารถน าควรรู้       
และประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าบริหารใหบ้ริษทัฯ เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

 
นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา  :  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง:  ขอใหแ้นะน ากรรมการ ทั้ง 7 ท่าน 

 
 ประธานฯ   :  แจง้ในท่ีประชุมวา่ ท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมจะมี ตวัประธาน  (นายฐิติศกัด์ิ 
         สกุลครู ),นายศกัดา อาจองค ์วลัลิภากร , นาย บุญจริง ชลวโิรจน์ , 
         นาย วจิิตร ค าภูมี ในส่วนของ นางสาว ชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิูล เป็น 
         กรรมการตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ,พล.ต.ต สหสัชยั  อินทรสุขศรี             
         มีประสบการณ์ทางดา้นการเงิน และเป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบ 
         ของบริษทัมหาชนและอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย และนาย บุญจริง  
            ชลวโิรจน์ มีประสบการณ์ทางดา้นภาษี(กรมสรรพากร) 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเพิ่มกรรมการ จ านวน 2 ท่านดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
                              เห็นดว้ย     196,559,792  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99  
                             งดออกเสียง             100  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   0.01 

                (ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่ม 2 ท่านจ านวนเสียง 247 เสียง) 
 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท และตราประทบับริษัท 
 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ธุรกิจทางดา้นตูเ้กมส์ ในปัจจุบนัถดถอยลงไปมากคนสนใจมาเล่น
เกมส์ออนไลน์มากข้ึน คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่ ควรตอ้งหยุดธุรกิจทางดา้นตูเ้กมส์ และถา้หยุด
ประกอบธุรกิจเดิมแลว้ยงัใชช่ื้อ ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอ็นเธอร์เทนเมนท ์(มหาชน)ก็จะเป็นการไม่ไดบ้อก
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วา่ บริษทัฯ จะเปล่ียนไปด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่ ควรมีการเปล่ียน
ช่ือและตราประทบัให้สอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยเปล่ียนจาก “ 
บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสทเ์อน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ”   เป็น “ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลล
อปเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ” ช่ือภาษาอังกฤษ ว่า  “Asia Corporate Development Public Company 
limited  ” ช่ือยอ่บริษทั   “ ACD ” 

 
 นาย พงศธร วณิชเสถียร :  ผูรั้บมอบฉนัทะ:   สอบถามประธานถึงการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
        เป็นรูปแบบลกัษณะไหน 
 
 ประธานฯ  :   แจง้ในท่ีประชุมวา่ แนวทางการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

 จะเป็นแนว 1. ลงทุนสร้างเอง 2. ซ้ือโครงการคอนโดมิเนียมเดิมแลว้มา
ปรับปรุง แลว้ค่อยทยอยขาย ขณะน้ีก าลงัศึกษาโดยไดข้อ้ศึกษามาแลว้บา้ง
ส่วน ซ่ึงก าลังมองหาพื้ น ท่ี ท่ี มีศักยภาพ  ในปัจจุบันน้ีพื้ น ท่ี ท่ีกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนจะเป็นภาคอีสานท่ีก าลงัขยายตวัเพื่อรองรับ 
AECจะเป็นจงัหวดัท่ีเช่ือมต่อกบั AEC เช่น อุดรธานี, หนองคาย, เชียงราย
,แม่สอด ซ่ึงอยูใ่นช่วงพิจารณา  โดยคณะกรรมการค านึงถึงว่าธุรกิจใดท่ี
สามารถด าเนินการได้เร็วและท าก าไรได้และให้ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
ส่วนเร่ืองของทุนนั้น ถา้บริษทัฯมีผลงานเพียงพอทางบริษทัฯหวงัวา่ผูถื้อ
หุ้นทุกท่านจะสนับสนุนเราอีกไม่ว่าจะออก RO (Rights Offering: การ
เพิ่มทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้) 

 
 นาย พงศธร วณิชเสถียร :   อตัราผลตอบแทนจะไดก่ี้เปอร์เซนตท่ี์บริษทัฯลงทุน 
 
 ประธานฯ  :   ประมาณอตัราผลตอบแทนจะไม่ต ่ากวา่ 10 เปอร์เซนต ์
 

นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา   :  เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัไดเ้ปล่ียนจากผลิตตูเ้กมส์ มาเป็น 
                                อสังหาริมทรัพยท์างบริษทัไดมี้การเตรียมการ เร่ืองของบุคลากรไว ้
                                อยา่งไร 

 
 ประธานฯ : บุคคลากรทางบริษทัไดเ้ปล่ียนใหม่หมดเน่ืองจาก บุคลากรท่ีอยูน่ครปฐม 
     ไม่สะดวกท่ีจะมาท างานในกรุงเทพ โดยบริษทัจะยา้ยส านกังานมาอยูใ่น 
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     กรุงเทพซ่ึงจะอยูใ่นวาระ 4 ท าใหก้ารหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
     ทางดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละดา้นอ่ืนๆสามารถหาไดง่้ายกวา่ 

  นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา : ค่าใชจ่้ายของบุคลากรลดลงดว้ยหรือไม่และไดด้ าเนินการหาบุคลากร 
       หรือยงั 
 
 ประธานฯ  : ค่าใชจ่้ายของบุคคลากรลดลง และไดด้ าเนินการหาบุคลากรแลว้ตั้งแต่ 
      ไตรมาส3 เป็นบุคคลากรชุดใหม่เกือบทั้งหมด มีความรู้ความสามารถ 
   ทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์
 
 นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา  : สอบถามRO (Rights Offering) ท่ีประธาน ไดก้ล่าวถึง 
 
 ประธานฯ  : ไดมี้การท า RO (Rights Offering)ไปแลว้ และผูถื้อหุน้ก็ใหก้ารสนบัสนุน 
        ทางบริษทัฯน าเงินไปลงทุนในโครงการ  The Impress ท่ีนครปฐม  
        ซ่ึงบริษทัฯตอ้งด าเนินการโครงการให้เสร็จส้ิน 
 
 นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา  :โครงการต่างๆจะเกิดข้ึนภายในปีน้ีหรือไม่ 
 
 ประธานฯ :โครงการท่ีพิจารณาอยูน่่าจะสามารถเร่ิมไดภ้ายในปีน้ี เพียงแต่รอขอ้สรุป 
    ของการวเิคราะห์และการส ารวจอยู ่เม่ือเสร็จแลว้จะแจง้ใหท้ราบ 
 
  นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา   :   ถา้โครงการต่างๆจะเกิดข้ึนภายในปีน้ี แสดงวา่PP (เสนอขายใหแ้ก่บุคคล 
       โดยเฉพาะเจาะจง)คงจะเกิดดว้ยหรือไม่ 
 
  ประธานฯ                       :   PPจะตอ้งเกิดข้ึน PPจะหมดอาย ุคือ 1 ปี นบัจากอนุมติั ประมาณ เมษายน 
      หรือพฤษภาคม ปี2557 ช่วงน้ีบริษทัก็ติดต่อนกัลงทุนหลายกลุ่มอยู ่ 
 
 นาย เสง่ียม ศิริพนิชสุธา : ราคา PP จะมีเปล่ียนแปลงหรือเปล่า 
 
 ประธานฯ  : ราคาPP   ไม่เปล่ียนแปลง ราคาตอ้งตามท่ีอนุมติั ยกเวน้แต่ ทางบริษทัฯหาผู ้
      ร่วมทุนไม่ไดจ้ริงๆ ก็จะมีการเชิญผูถื้อหุน้มาประชุมใหม่และขอ PP ใหม่ 
      แต่ ตอ้งดูวา่ FA( ท่ีปรึกษาทางการเงิน )ใหค้วามเห็นอยา่งไร 
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 นายศารทูล วฒิุศกัด์ิศิลป์ :  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : PPราคา 1.65 บาท หรือ 1 บาท ขอทราบราคาท่ี 
        ถูกตอ้ง 
 
 ประธานฯ  :  PP ราคา1.65 บาท 
 นายศารทูล วฒิุศกัด์ิศิลป์ : ต่อไปจะมีการเปล่ียนแปลงราคาPPไดห้รือไม่,กรรมการบริษทัฯสามารถ 
       เปล่ียนแปลงไดห้รือเปล่าและถา้หาก PPตวัน้ี ไม่สามารถหาผูม้าลงทุน 
       ไม่ไดห้รือซ้ือหุน้ในราคาPPได ้ทางบริษทัฯจะมีนโยบายต่อไปอยา่งไร 
 
 ประธานฯ  :  คณะกรรมการบริษทัไม่สามารถเปล่ียนราคาPPไดเ้องเพราะ เป็นสิทธิและ 

     อ านาจของผูถื้อหุน้หากไม่สามารถหาผูร่้วมทุนไดก้็อาจจะตอ้งขออนุมติั 
     ผูถื้อหุน้ท าPPใหม่ โดยใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินมาใหค้  าปรึกษา 

 
มติทีป่ระชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และตราประทบับริษทัดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      196,559,792  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.99 
งดออกเสียง                   100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0. 01 

 
วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงทีต่ั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 

 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯจ าเป็นตอ้งหาท่ีตั้งส านกังานแห่งใหม่ ซ่ึงท่ีตั้งส านกังาน
ใหม่คือ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ต าบล บางพูด อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี  ดว้ยเหตุผล
ท่ีวา่ ทางบริษทัฯสามารถท างานไดค้ล่องข้ึน ดีกวา่เดิมอยูท่ี่นครปฐม มีความสะดวกสบาย อยูใ่กลเ้มือง 
ซ่ึงในระหวา่งน้ีเป็นการเช่าอยู ่

 
มติทีป่ระชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั เปล่ียนแปลงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

             เห็นดว้ย       196,559,792  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.99 
            งดออกเสียง                          100   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0. 01 
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วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ1 เร่ืองช่ือบริษัท ข้อ 5 เร่ืองที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ 
ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวาระ 3 คือ เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และตรา
ประทบับริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้1 เร่ืองช่ือบริษทั ขอ้ 5 เร่ือง
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  และส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใหถู้กตอ้ง 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้1 เร่ืองช่ือบริษทั ขอ้ 5 
เร่ืองท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใหถู้กตอ้ง   ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย   196,559,792  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.99 
งดออกเสียง              100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0. 01 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคับ ข้อ1 ช่ือ บริษัท และ ข้อ38 ตราประทบัของบริษัท 
ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และตราประทบับริษทั ในวาระ3 
บริษทัฯจะตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้1 ช่ือ บริษทั และ ขอ้38 ตราประทบัของบริษทั และแกไ้ขขอ้บงัคบั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดทะเบียนต่างๆถูกตอ้งตรงตามความจริง 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั ขอ้1 ช่ือ บริษทั และ ขอ้38 ตราประทบั
ของบริษทั  และ  แกไ้ขขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อให้การจดทะเบียนต่างๆถูกตอ้ง  ตรงตามความ
จริงดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย               196,559,792  เสียง        คิดเป็นร้อยละ    99.99 
               งดออกเสียง                         100  เสียง        คิดเป็นร้อยละ     0. 01 

 
วาระที ่ 7 พจิารณา เร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากวาระในการขอมติท่ีประชุมผูถื้อเรียบร้อยแลว้ ท่านผู ้
หุ้นท่านใดมีค าถาม ส่วนค าถามขอ นาย นรา ศรีเพชร ไดรั้บมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย ท่ีถามในวาระ 3 ขอใหท้วนค าถาม 

 
  นาย นรา  ศรีเพชร :ไดซ้กัถามเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
                                      1.  การเพิ่มทุนคร้ังท่ีแลว้ทางบริษทัน าไปลงทุนอะไร? 
                                      2.  โครงการท่ีนครปฐมท่ีแจง้วา่คืบหนา้ไปแลว้ 20 %ปัจจุบนัมีความคืบหนา้ไปแลว้ก่ี%? 
                                      3.  การขาดทุนสะสมของบริษทัท่ีมีมากข้ึน ปัจจยัหลกัๆมาจากอะไร? 

 4. ประธานแจง้วา่ บริษทั PP ไดเ้งิน 600 ลา้นบาทจะเพียงพอต่อไปในอนาคตหรือไม่และมี 
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การประมาณการทางดา้นการเงินในการลงทุนส าหรับโครงการต่อไปอยา่งไร? 
 

ประธานฯ  : ค  าถามทั้งหมดท่ีถามมาถือวา่เป็นวาระ 7 ท่ีบริษทัฯ ROไดเ้งิน100ลา้นไดไ้ป
ใชท่ี้โครงการนครปฐมท่ีนครปฐมมี2 โครงการ 1. “ โครงการ ออร่า ดรีม” 
คือการเขา้ไปถือหุน้โรงแรม  2.โครงการอสังหาริมทรัพย  ์ Residential Unit 
เป็นบา้นเด่ียว ช่ือ “The Impress” คืบหนา้ไปเยอะ แต่ยอดขายไม่ค่อยขยบั
เท่าไหร่ โครงการ ดิอิมเพลส  เป็นท่ีดินของบริษทัมีอยู ่ เงินลงทุนจะไปอยูท่ี่ 
โครงการ ดิอิมเพลส ส่วน ออร่า ดรีม บริษทัถือหุ้น เพียง 9%  รอรับเงินปัน
ผล ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่   ส่วนขาดทุนสะสมท่ีเพิ่มข้ึน จะปรากฏอยูใ่นงบ
ไตรมาส2   เน่ืองจากธุรกิจผลิต  ตูเ้กมส์  เราไดห้ยดุประกอบกิจการแลว้     
แต่มีสินคา้คงเหลือคา้งอยูใ่นสตอ๊ก  ตน้ทุนหลายๆส่วนเก่ียวเน่ืองมาจาก  
ธุรกิจเดิม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือมาตรฐานการบญัชี ทางผูส้อบบญัชีได ้ตั้งดอ้ยค่าท า
ใหข้าดทุนสะสม  สูงข้ึน ในขณะน้ีเราเร่งขายสินคา้ คงเหลือออกไป ทาง
บริษทัคาดหวงัวา่จะไม่ขาดทุน จากสินคา้คงเหลือท่ีเราเร่งขายออกไป  ส่วน
ค าถามท่ี PPพอหรือไม่นั้น ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้ 500ลา้น หุน้ละ 1.65 บาท 
สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ด ้ และถา้จะกูใ้นขณะน้ี  น่าจะเป็นไปได้
ค่อนขา้งยาก ดงันั้นบริษทัฯตอ้งพยายามช่วยตวัเองใหม้ากท่ีสุด แต่ถา้เรา 
ประสบความส าเร็จในโครงการ1หรือ2แลว้ เราน่าจะสามารถกูเ้งินจาก
สถาบนัการเงินเพื่อขยายธุรกิจต่อไปได ้ 

 
 นางสุดใจ วฒิุศกัด์ิศิลป์     : ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง :  เป็นห่วง PP   จะเกิดไหมเกิดแลว้ราคาคงเดิมหรือ 
        เปล่า เพราะจะมีผลกระทบกบัผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

ประธานฯ                         : บริษทัพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะด าเนินการใหเ้กิด PP ใหส้ าเร็จ   ซ่ึงตอ้งสร้าง 
       ความมัน่ใจใหก้บัผูล้งทุน    

                               
    นายศารทูล  วฒิุศกัด์ิศิลป์ : บริษทัมีจุดแขง็ในการแข่งขนัในการตลาดอยา่งไร   
                              

ประธานฯ                        : ในทุกธุรกิจผูบ้ริหารคิดอยา่งรอบคอบและพยายามท าให้ดีท่ีสุด เราคงตอ้งหา 
 Niche Market     ทั้งผูอ้ยูอ่าศยัจริงหรือสามารถน าไปหารายได ้  ฉะนั้นเรา 



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

 

จึงหามุมมองพื้นท่ีท่ีเรามีศกัยภาพพอ มีความตอ้งการในการอยูอ่าศยั  น่าจะ
ใกล้เคียงกับตวัเมืองหรือมหาวิทยาลัย ซ่ึงในจงัหวดัท่ีมีมหาวิทยาลัยจะมี
ความตอ้งการท่ีพกัอาศยัท่ีแน่นอนจากนกัศึกษาและผูซ้ื้อเพื่อให้เช่าต่อ ซ่ึงเรา
มองวา่จะไปไดดี้กวา่ 

 
  ประธานฯ : ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอเร่ืองเพิ่มเติมประธานจึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น

ท่ีใหเ้กียรติมาในวนัน้ี และหวงัวา่คงไดรั้บการสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน
เช่นน้ีตลอดไป   ปิดประชุม 

                        
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                 (นาย ฐิติศกัด์ิ สกุลครู) 
    ประธานท่ีประชุม 

 


