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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วันเวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวินณุรักษ์  พิธีกร กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน ที่เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 โดยรายงานขอ้มูลของบริษทัฯ ใหท้ี่ประชุมทราบในเบื้องตน้ ดงัน้ี 

- บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน    1,275,000,000    บำท 
- ทุนช ำระแล้ว       398,460,250  บำท 
- แบ่งออกหุน้สำมญัจ ำนวน     398,460,250   หุน้ 
- มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ                        1     บำท 

 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ               

กลยทุธ์ ในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัโดยมี คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นเคร่ืองมือ กลไก เพือ่ใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตำมยทุธศำสตร์ กลยทุธ ์ และทิศทำงดงักล่ำว 

- ในกำรประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได ้13,502,828 หุ้น และ   

รับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมรวม 90 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 123,679,011 หุ้น รวมทั้งส้ิน มีผูเ้ข ้ำร่วมประชุม           

106 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได ้137,181,839 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.4280 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทั  
เป็นอันครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชน  จ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั

ก ำหนดไวว้ำ่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ           
1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีจ  ำนวนเท่ำกบั (132,820,083 หุน้)    

- และเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ                 

กำรปฏิบตัิในที่ประชุม จึงขอเรียนช้ีแจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้ง
กฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ

ดงัต่อไปน้ี  
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1.   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถือ ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย     
ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงในแต่ละวำระ และไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียง
และคะแนนในแต่วำระได ้ เวน้แต่ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทย
ใหถื้อหุน้และดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ครำวเดียวกนัในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำกำรลงคะแนนเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช ้
ใบลงคะแนนที่ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหำกกำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวขำ้งตน้         
จะถือกำรลงคะแนนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 

2. ในกำรนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพำะผูถื้อหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียง เท่ำนั้น ยกเวน้กำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระที่ 6 โดยจะน ำคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงดงักล่ำว หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ โดยให้ผูถื้อหุ้นที่ไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจำ้หน้ำที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบนัทึกและสรุปผลให้ทรำบ
ต่อไป และในกำรนับคะแนนในคร้ังน้ีมี คุณเศรษฐกิจ  ภู่นวล เป็นพยำนในกำรนบัคะแนน และเพื่อ
ควำมโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกำรนบัคะแนนอยำ่งถูกตอ้ง บริษทัขอเรียนเชิญตวัแทนท่ำนผูถื้อ
หุ้น 1 ท่ำนเป็นพยำนในกำรนับคะแนนด้วย  ทั้ งน้ี  กำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุม เป็นกำร
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงคะแนนแบบลับ แต่มีกำรเก็บบตัรรวมคะแนนของผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมทั้งหมดเพือ่ใหเ้กิดควำมโปร่งใส 

3.  เพื่อให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นที่ดี ดังนั้ น 
ส ำหรับระเบียบวำระที่ 6  ซ่ึงเป็นวำระพิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ และแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่อีกจ ำนวนสองต ำแหน่ง ในกำรประชุม
สำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2558  บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม  
ทั้งในกรณี  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทั้งน้ี  ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้กำเคร่ืองหมำยถูกลง
ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนำมในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึ้น 
จำกนั้น จะมีเจำ้หน้ำท่ีเดินไปเกบ็บตัรลงคะแนนจำกท่ำน   เพื่อน ำมำค  ำนวณคะแนนเสียงว่ำ
มีผูถื้อหุ้น  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ ส ำหรับท่ำนผูรั้บ
มอบฉันทะที่ไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติใน
หนังสือมอบฉันทะนั้นแลว้  โดยมติดงักล่ำวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุ้นในหนังสือมอบ
ฉนัทะดงักล่ำวแลว้  



  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 
 

3 
 

 

4.  ก่อนลงมติในแต่ละวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู ้เข ้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่ เก่ียวข้อง                                         
กบัระเบียบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นที่ตอ้งกำรซักถำมกรุณำแจง้ช่ือและ
นำมสกุลให้ที่ประชุมทรำบก่อนซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นดว้ยทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ในกำร
จดัท ำบันทึกกำรประชุม  ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นมีค  ำถำมหรือควำมเห็นนอกเหนือจำกวำระที่ก  ำลัง
พจิำรณำอยู ่ บริษทัขอควำมกรุณำไปสอบถำมหรือให้ควำมเห็นในวำระอ่ืน ๆ ในช่วงทำ้ยของกำร
ประชุม 

ก่อนที่จะเร่ิมประชุม พิธีกร ไดแ้นะน ำกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย 
และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่เขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี     ประธำนกรรมกำร  
2. นำยประทีป อนนัตโชติ     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสนัน่ ศิริพนิชสุธำ     กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำยเกลน ลำว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lau Lian Seng) กรรมกำร   
5.   นำงภวญัญำ  กฤตชำติ     กรรมกำรอิสระ  และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันำ     กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยชินภทัร  วสุิทธิแพทย ์    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ผู้บริหำรผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นำงธนิดำ  อินทจกัร์     ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้ำประชุม     บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด 

1. นำยธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล      ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 6624  

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำประชุม    บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ ำกัด 

1. นำยวทิยำ  แกว้กงัสดำล    

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่เข้ำประชุม    บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 
1. นำยดำโตะ๊ ไต ้ชองอี     ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  
2. นำยอภิเลิศ  หวงัสุธรรม    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร   
3. นำยปัญญำ พชิญด์ ำรง     รองผูอ้  ำนวยกำร 
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พธีิกร  กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมน าที่ประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่  25  เมษายน 2557 
ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557   

เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2557  ตามส าเนาที่ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามส่ิงที่
แนบมาดว้ย 

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน  2557 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นอีก 8 ราย คิดเป็น
จ านวน 2,415,300 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 114 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 139,597,139 หุน้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 
2557  ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,347,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8209 

 ไม่เห็นดว้ย          250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1791 

 งดออกเสียง         -   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      -  

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระน้ีจะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเห็น
ภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษทัในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนโดยสรุปจึงท ำกำรน ำเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผล กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี คุณสนั่น ศิริพนิชสุธำ กรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดงัต่อไปน้ี 

1. ผลกำรด ำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) ส ำหรับปี 2557 มีดงัน้ี 

1.1  รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน                     51,080,432.92     บำท   
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำน                            82,696,695.41     บำท   
ขำดทุนก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงินและ 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล         (82,346,676.07)   บำท 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน                                      30,879.83    บำท      
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                              0.00    บำท 
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ก ำไร(ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2557            ( 82,377,555.90)   บำท  
1.2 รวมสินทรัพย ์             303,719,176.39   บำท 
1.3 รวมหน้ีสิน                     12,981,666.01   บำท 
1.4 ส่วนของผูถื้อหุน้             290,737,510.38   บำท 
 

ในปี 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,275,000,000  หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  คิดเป็นจ ำนวน 1,275,000,000 บำท 
โดยมีทุนที่ช ำระแลว้เป็น 398,460,250 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  คิดเป็นจ ำนวน 398,460,250 บำท 

ในส่วนภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ คุณประทีป อนันตโชติ 

อธิบำยโดยสรุป ดังนี้ 

1. โครงกำรตักสิลำ จ.มหำสำรคำม  ท ำเป็นลักษณะของคอนโดมิเนียม ซ่ึงเดิมบริษัทได้ซ้ือไวแ้ล้วก็
ปรับปรุงเพื่อขำยจ ำนวน 4 อำคำร ทั้ งหมด 300 ห้อง อำคำรละ 75 ห้อง ขณะน้ีอำคำรแรกคืออำคำร K 
กรรมสิทธ์ิห้องชุดออกมำแล้วเรำพร้อมจะขำย ในขณะน้ีก ำลงัจะว่ำจำ้งบริษทัมืออำชีพเขำ้มำด ำเนินกำรขำย  
เพื่อเร่งให้บริษทัสำมำรถรับรู้รำยได้ ซ่ึงคำดว่ำไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 จะสำมำรถรับรู้รำยได ้ส่วนอีก 3 
อำคำร ก็อยูร่ะหวำ่งกำรปรับปรุงอยูเ่พือ่ใหแ้ลว้เสร็จ  คำดวำ่น่ำจะจบทั้ง 4 อำคำรภำยในปีน้ี 

2. ควำมคืบหน้ำคดี MMC กรณียึดหุ้น 24 ล้ำนหุ้น   ขณะน้ีศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ไดมี้หนังสือแจง้
ให้ทำงจ ำเลยส่งมอบใบหุน้มำเพื่อด ำเนินกำรส่งให้กบัส ำนักงำนบงัคบัคดี คำดว่ำภำยในระยะเวลำอีกประมำณ 
6 เดือน เพรำะว่ำบริษทั เมดดำลิสท ์มำร์เก็ตต้ิง คอร์ปอเรชัน่  (Medalist Marketing Corporation) ตั้งถ่ินฐำนอยูท่ี่
สหรัฐอเมริกำ 

3. ควำมคืบหน้ำคอนเสิร์ตเกำหลี ของ บริษัท บูสท์พลัส จ ำกัด  ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของบริษทั  เอเชีย                  
คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงติดภำระมำตั้งแต่ก่อนบริษทัจะเขำ้ลงทุนจดัคอนเสิร์ตเกำหลี                     
แต่เน่ืองจำกสภำพกำรณ์ภำวะบำ้นเมืองตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ยงัไม่น่ำที่จะก่อให้เกิดกำรจดังำนคอนเสิร์ตได ้
คำดวำ่คงจะชะลอและก็อำจจะขอเงินคืนจำกบริษทัที่เป็นตวักลำงในกำรติดต่อกำรจดัคอนเสิร์ต  

4. ควำมคืบหน้ำเงินลงทุน 45 ล้ำนบำท บริษัท ออร่ำ ดรีม จ ำกัด  ส่วนหน่ึงของกำรลงทุน ของบริษทั  
เอเชีย  คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท ์ จ  ำกดั (มหำชน) เดิมมีกำรลงทุนจ ำนวน 45 ลำ้นบำทกบับริษทั บริษัท ออร่ำ 
ดรีม จ ำกัด  ซ่ึงเป็นบริษทัที่ด  ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงแรมที่จงัหวดันครปฐม โปรเจค็ของบริษทั ออร่ำ ดรีม จ ำกดั 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ณ ตอนน้ีเปิดด ำเนินกำรแลว้ ช่ือโรงแรม ไมดำ้ ทวำรำวดี ที่จงัหวดันครปฐม อยูเ่ส้นเพชร
เกษมดำ้นนอกที่จะไปรำชบุรี เปิดด ำเนินกำรเม่ือเดือนธนัวำคมที่ผำ่นมำเพื่อจดังำนขึ้นปีใหม่ ซ่ึงคำดวำ่กิจกำร
คงจะรุ่งเรืองไปไดด้ว้ยดี  ในส่วนที่เงินลงทุนตรงน้ี 45 ลำ้นบำท คิดเป็นประมำณร้อยละ 9 ของโครงกำร  
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ประธำน  : ไม่ทรำบวำ่ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือไม่ครับ 

นำยภูมิรพ ี อนนัทสิงห์   : ครับสวสัดีครับท่ำนประธำน ผม นำยภูมิรพี  อนันทสิงห์  มอบฉันทะจำกสมำคม

ส่งเสริมกำรลงทุนไทย ต่อเน่ืองนิดหน่ึงครับท่ำน เม่ือสักครู่น้ี ท่ำนไดช้ี้แจงในส่วน
ของโครงกำรในอนำคต ทิศทำงของบริษทันะครับ ขออนุญำตสอบถำมว่ำนอกจำก

โครงกำรเหล่ำน้ีแลว้นะครับ ในอนำคตท่ำนมีแผนกำรลงทุนอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  

คุณประทีป อนนัตโชติ : ผมขอเรียนนิดนึงนะครับว่ำอันน้ีเป็นส่วนทิศทำงในผลประกอบกำรปีที่ผ่ำนมำ       
แต่ส ำหรับอนำคตเด๋ียวกรุณำรอสักครู่นะครับ รอสักครู่หน่ึง ทำงคุณสนั่นซ่ึงเป็น

กรรมกำรผูจ้ดักำร จะเป็นผูช้ี้แจงในภำยหลงั กรุณำรอสกัครู่นะครับ 

นำยภูมิรพ ี อนนัทสิงห์    :  ไดค้รับ 

ประธำน  :  เรียบร้อยนะครับ รอวำระต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
  บริษทัในรอบปี 2557 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวำระน้ีเป็นกำรพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะ

กำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบัญชีที่ได้รับอนุญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

รำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้มูลในซีดีรอมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ปรำกฏรำยละเอียดตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2 ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมำตรำ
112  แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

จัดท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในกำร

ประชุมสำมญัประจ ำปี  

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3 วำระเพือ่พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม

ของบริษทัประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ในวำระน้ีไม่ไดมี้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น  รวมมี
ผูถื้อหุน้รวม 114 รำย คิดเป็น 139,597,139 หุน้ 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัที่             
31 ธนัวำคม 2557 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,347,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8209 

 ไม่เห็นดว้ย         250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1791 

 งดออกเสียง      -   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557           

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 บริษทัมีผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน  82,377,555.90 (แปดสิบสองล้ำนสำมแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัห้ำร้อยห้ำสิบห้ำบำทเกำ้สิบ
สตำงค)์  เน่ืองจำก บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัจะค ำนึงถึง โครงสร้ำงและสถำนะทำงกำรเงิน 
แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษทัมีผล
กำรด ำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดกำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและ         
งดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557  

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 4  วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรและงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  ในวำระน้ีไม่ได้มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้ น            
รวมมีผูถื้อหุน้รวม 114 รำย คิดเป็น 139,597,139 หุน้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหง้ดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,333,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8112 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        263,500 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1888                                                                                                                               

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2558 

ประธำนแจง้ให้ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 
ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั

ทุกปี ทั้งน้ีกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์

ธอนตัน จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชี 2558 และก าหนด
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,335,000 (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  
ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

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

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีที่เพิม่ขึ้นสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้ผูส้อบบญัชี

ตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพิม่ขึ้นดว้ย รวมทั้ง เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจ

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมัติหาก บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ  ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจ

เกิดขึ้นระหวา่งปีดว้ย 

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 

 

สรุปผลกำรลงคะแนนส ำหรับวำระที่  5 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บริษทัย่อยส ำหรับรอบบัญชีปี 2558  ในวำระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นอีก 2 รำย รวมเป็นจ ำนวน 
37,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 116 รำย เป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,634,139 หุน้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,384,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการ

เข้าใหม่อีกจ านวน 2 ต าแหน่ง 

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ในกำรประชุม      
ผูถ้ือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมหรือจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึง           

ในสำมจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยในปีน้ีมีกรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน

สอง (2) ท่ำน ไดแ้ก่ พลต ำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี และ นำยประทีป  อนันตโชติ ส ำหรับวำระน้ี 

เพื่อให้กำรลงคะแนนเป็นอยำ่งโปร่งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูมี้รำยช่ืออยูใ่นกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่ง

ตำมวำระ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระน้ีขออนุญำตออกจำกห้องประชุมเป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำจะ
นบัคะแนนแลว้เสร็จ 

โดยที่คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่นบัรวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้จิำรณำเกณฑคุ์ณสมบติั
รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็นรำยบุคคลแลว้ มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้งสอง
ท่ำนล้วนแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม สมควรที่จะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้วำ่  จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรซ่ึงไดมี้กำรพจิำรณำควำม
เหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัแลว้ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมกำร 
สองท่ำนท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง          
โดยรำยละเอียดประวติัและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 

โดยกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และประธำนขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ครบวำระตำมรำยช่ือที่เสนอขำ้งตน้ จ  ำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
ตำมล ำดบัดงัน้ี 

ล ำดับที่ 1 ได้แก่  พลต ำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี 

ล ำดับที่ 2 ได้แก่   นำยประทีป  อนันตโชติ 
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พิธีกร แจง้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในระเบียบวำระน้ี เจำ้หน้ำที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน 
ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ดงันั้น ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที่ไดรั้บมอบ

ฉนัทะให้ออกคะแนนเสียงในที่ประชุมส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจำ้หน้ำที่ดว้ย เน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนับ
คะแนน  อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนฯ 

ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแลว้จะแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ

ต่อไป 

ล าดับถัดไป ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่อีก จ านวน 2 ต าแหน่ง  โดย

คุณสน่ัน ศิริพนิชสุธา แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม  

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่อีก จ  านวน  2 ต  าแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน       

โดยบริษทัฯ ไดส้รรหาผูมี้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนหลกัการก 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 

ประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถำมใดๆ หรือมีควำมเห็น

เป็นอยำ่งอ่ืนไหมครับ และเน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนับคะแนน อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้
เป็นกำรเสียเวลำ ขอเรียนเชิญ ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบ

แลว้จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบต่อไป  

ส ำหรับวำระน้ีมีผูเ้ข ้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นอีกจ ำนวน 2 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 62,500 หุ้น             
มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินรวม 118 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,696,639 หุน้      

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระตำม

รำยช่ือขำ้งตน้เป็นกรรมกำรของบริษทั และแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่อีก 2 ต  ำแหน่ง ดว้ยกำรลงคะแนน

เป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัดงัน้ี  
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6.1. พล.ต.ต. สหสัชยั  อินทรสุขศรี 

 เห็นดว้ย  139,446,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

6.2. นายประทีป  อนนัตโชติ 

 เห็นดว้ย  139,446,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

และแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ  านวน 2 ต  าแหน่ง 

6.3. นายออย บุน อนั (Mr.Ooi Boon Aun) 

 เห็นดว้ย  139,446,639 เสียง   คดิเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

6.4. นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์

 เห็นดว้ย  139,446,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะทอ้นตำม
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยในปีที่ผ่ำนมำมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

จ ำนวนไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อปี ในปี 2558 คณะกรรมกำรจึงไดข้อเพิ่มค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน

ไม่เกิน 5,000,000 บำท ต่อปี (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)  ทั้ งน้ี  ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจำ้งของบริษัท โดย

รำยละเอียดปรำกฏหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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  รำยละเอยีดค่ำตอบแทน 

                          เบี้ยประชุม 

         (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ 18,000.00 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000.00 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 15,000.00 

 

ส ำหรับผลกำรสรุปกำรลงคะแนนในวำระที่ 7 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2558  ในวำระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 11,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้น
เขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 120 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,707,639 หุน้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุน

จดทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นจด

ทะเบียนทีย่งัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ  านวน 698,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี  
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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- 
 

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 8   วาระเพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 

ของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ส าหรับวาระน้ีไม่ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมเพิม่ขึ้น รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 120 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้รวม 139,707,639 เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิพิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยรวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพือ่ให้สอดคลอ้งกบั
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คดิเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

ในวาระน้ี ทางบริษัทฯ มีใบแทรกแก้ไขวาระให้ผูถื้อหุ้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

เน่ืองจากมีการแกไ้ขตวัเลขในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม คือ หุ้นสามญัเดิมจาก 1,254,760,250 หุ้น 

(หน่ึงพนัสองร้อยห้าสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบ) เป็นตวัเลขที่ถูกตอ้ง คือ 1,149,760,250 หุ้น 
(หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจด็แสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)  เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนั



  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 
 

14 
 

 

หน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
573,460,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(ก) รองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  
จ านวน  199,230,125 หุน้  

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที่ 4 ที่จะ
ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่    
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 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  : 1,149,760,250 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจด็แสน 
       หกหม่ืนสองร้อยหา้สิบ)               
    หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ค  าถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ครับ ผมขอ

อนุญาตตอบแทนใหก้บัค  าถามที่ท่านมาจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย การลงทุน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือของท่านผูถื้อหุ้น น่ีคือ

เหตุผลที่เราท าเร่ืองเพิ่มทุนในส่วนของ RO ในส่วนของ Warrant ก็ดี ในส่วนของ 
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Private Placement ก็ดี เพื่อด าเนินกิจการ และเพื่อน าธุรกิจใหม่เขา้มาสู่บริษทั เอเชีย 
คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ทุกวนัน้ีเราอยู่ในระหว่างการศึกษา      

ผมพึ่งเขา้มาด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 29 มกราคม ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราไดเ้ร่ิม
ท าการศึกษาธุรกิจใหม่ที่จะน าเขา้มาสู่บริษทัฯ ก็ยงัคงยดึธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

หลกั ทุกวนัน้ีอยูใ่นช่วงที่เราก าลงัท าเร่ืองของ  Due Diligence ศึกษาความเป็นไปได ้

ศึกษาผลประกอบการ ท าอยา่งไรที่ท  าให้เรามีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กบั
ผูถื้อหุน้ นัน่ก็เป็นส่วนหน่ึงที่อยูใ่นสาระส าคญัของเร่ืองของการเพิม่ทุน ขอบคุณครับ 

คุณกมัพล เอ้ือผาณิต :  ครับ จากที่คุณสนั่นเคยไดแ้ถลงให้นักข่าวฟังเร่ืองแผนการด าเนินงาน ประมาณสัก
สองอาทิตยท์ี่แลว้หรือสามอาทิตยท์ี่แลว้ คือผมสงสัยว่าทางบริษทัมีแผนการที่จะเขา้

ซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพยใ์ช่ไหมครับ เพื่อที่จะมารับรายไดภ้ายในปีน้ี ในนั้นมนั

คือตวัคอนโดแถวพระรามสองใช่ไหม ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับ คือตรงน้ีมูลค่าอยู ่
ประมาณ 700-800 ล้านและก็มีขายไปแล้ว 80-90 เปอร์เซ็นต์ผมสงสัยว่าท าไม

ยอดขายไปถึง 90 เปอร์เซ็นตแ์ลว้  และจะโอนในปีน้ีแลว้ ท  าไมทางเจา้ของโครงการ

เขาถึงยอมขาย เหมือนกบัวา่จะขายโครงการใหท้างเราครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  ขออนุญาตเรียนท่านผูถื้อหุ้นนะครับ โครงการดงักล่าวเรายงัอยูใ่นระหว่างการศึกษา 

มูลค่าโครงการ ก็อยูใ่กล้ๆ กบัประมาณสัก 600-700 ลา้น ช่วงน้ีอยูใ่นระหว่างการท า 
Due Diligence แน่นอนครับ เราคงตอ้งน าเงินเขา้ไปเพือ่ใหง้านมนัจบ แลว้ก็ส่วนเร่ือง

การรับรู้รายได ้อนันั้นเป็นสาระส าคญัที่ผมเองพยายามสร้างรายไดแ้ละใหรั้บรู้รายได้

ใหเ้ร็วที่สุด เพือ่บริษทั ACD เองจะได ้Turn around จากการที่เรามีผลขาดทุนต่อเน่ือง
มาประมาณ 3-4 ปี จะกลบัมาเร่ิมท าก าไรได้ และบริษทัก าลังอยูร่ะหว่างการศึกษา

โครงการที่ไม่ไดเ้พียงแค่โครงการที่ผมไดก้ล่าวไป  ยงัมีอีก 3 – 4 โครงการที่ใกลเ้คียง

กนัในลกัษณะเดียวกนัแต่อยูใ่นระหวา่งการศึกษาครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ขอ้ต่อไปขอถามเก่ียวกับธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับ อยากให้ช่วยอธิบาย

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ พลงัทดแทนของทางบริษทัหน่อยนะครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  ได้ครับ พื้นฐานผมมาจากธุรกิจพลังงาน แล้วก็ตวัผมเองพยายามน าธุรกิจอะไรที่

สามารถสร้างรายไดท้ี่ต่อเน่ืองให้กบับริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ส่ิงหน่ึงที่เราตอ้งยอมรับก็

คือธุรกิจพลงังาน สร้างรายได ้25 ปี  เพราะมนัเป็นคอนเซสชัน่ แถมเปรียบเสมือนเรา



  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 
 

16 
 

 

ซ้ือ cash flow ในอนาคต เปรียบเสมือนรายไดท้ี่มัน่คงของบริษทัในอดีตที่ผ่านมาผม
ท าเร่ืองพลงังานมาน หลายปีแลว้ และก็ทุกวนัน้ีผมว่าผมมองไม่ผดิ เรายงัตอ้งเดินไป

อีกไกลในเร่ืองของพลังงานทดแทน ในเร่ืองของโซล่า ในเร่ืองของชีวมวล แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นบริษทัอยูใ่นระหว่างการศึกษา  เราเองยงัอยูใ่นช่วงระหว่างที่คาบเก่ียวกนัอยู ่

ผมขออนุญาตวา่วนัน้ีผมจะพยายามท าส่ิงที่ดีที่สุดให้กบัผูถื้อหุ้น ถดัไปจะท าอยา่งไร

ให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นได้ ถา้เราเดินเขา้ไปสู่พลังงานไดเ้ม่ือไหร่ ผม
มัน่ใจวา่ รายได ้และก็ผลประกอบการรวมถึงเงินปันผลทุกท่านไดรั้บแน่นอนครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ขออีกนิดนึงนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเร่ืองวตัถุประสงค์การ
ใช้เงินลงทุน ตวัโปรเจ็คที่เป็นพลงังานที่มูลค่า 300 ล้านจะน าเงินจาก RO มาลงทุน

นะครับ ที่เห็นบอกวา่เร่ิม Q3 และจะรับรู้รายไดใ้น Q4 ปีน้ี คือมนัเป็นโปรเจ็คที่เราจะ

เขา้ไปซ้ือเงินลงทุนหรือวา่เราจะเขา้ไปเร่ิมท าตั้งแต่เร่ิมตน้เองครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา  :  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการท า Due Diligence แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับ เน่ืองจากว่า

กระทรวงพลงังาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดส่ิงที่แน่นอนตอนน้ีก็คือทุกอยา่งยงัอยู่

ในระหวา่งคาบเก่ียว ฉะนั้นบริษทัเอง ผมพยายามมองส่ิงใดก็แลว้แต่ที่ตน้ทุนไม่แพง
มาก เราคงไม่ซ้ือโครงการที่ซีโอดีแลว้ ผมอยากจะซ้ือโครงการที่เราสามารถสร้างเอง

ได้ แลว้ก็ท  าให้มีก าไร ท าให้ผลประกอบการกลบัเขา้มาสู่บริษทัได้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น 
เรียนท่านผูถื้อหุ้น  เราอยูใ่นระหวา่งการศึกษา แลว้ก็แนวความคิดของการเพิ่มทุนก็

เป็นส่วนหน่ึงที่เราได้เสนอให้กับทางตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตลาดหลักทรัพยฯ์ ก็เห็น

ดว้ย ผลสุดทา้ยประโยชน์สุดทา้ยก็กลบัมาสู่ผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ อีกขอ้หน่ึงนะครับ สงสัยวา่ทางคุณสนัน่มีตั้งเป้าไวใ้นใจไหมครับว่าในอนาคต

เราอยากใหก้ าลงัการผลิตของตวัธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นที่เท่าไหร่ 

คุณสนัน่  ศิริพนิชสุธา  :  ทั้งน้ีทั้งนั้นอยูท่ี่ท่านผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  สมมติว่าถา้เกิดเป็นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปีขา้งหน้าล่ะครับ พอจะประมาณได้

ไหมครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  คณะกรรมการบริษทั ตอนน้ีเราอยูร่ะหวา่งศึกษา เรามีการประชุมบ่อยมากขึ้น ในการ

เพิ่มทรัพยสิ์นเขา้สู่บริษทั หาธุรกิจต่างๆที่สามารถสร้างรายได ้โดยใชป้ระโยชน์จาก



  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 
 

17 
 

 

การเป็นบริษทัมหาชน และเรามีผูถื้อหุ้นที่น่ารักอยา่งน้ี แน่นอนครับ เราพยายามใช้
สตางคใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจใดก็แลว้แต่ที่สามารถสร้างรายไดใ้หเ้ราต่อเน่ือง

นะครับ ผมหวงัวา่เราคงไดรั้บการสนบัสนุนจากท่านผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ ขออีกข้อนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วครับ ปีหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จะมี

โครงการที่เราเปิดตวัของตวัเองไหมครับ 

คุณสนัน่  ศิริพนิชสุธา  :  มีครับ อยูใ่นระหวา่งการศึกษาครับ ผมให้หลกัการอยา่งน้ีดีไหมครับ ผมมุ่งเร่ืองของ
การสร้างรายไดเ้ป็นหลกั ผมมุ่งเร่ืองของ Income Property เป็นหลกั ธุรกิจใดที่สร้าง

รายไดต่้อเน่ืองผมพยายามน าเขา้สู่บริษทั ACD นะครับ แลว้ก็พยายามพิจารณาเร่ือง
ตน้ทุน พยายามพจิารณาเร่ืองของผลตอบแทนเป็นหลกั yield ที่เราไดจ้ากทรัพยสิ์นที่

เราซ้ือมาตอ้งดีพอควร โดยเฉพาะอยา่งเช่นธุรกิจพลงังาน อยา่งน้อยตอ้งมีสอง digit 

return on investment นะครับ return รวมถึง IRR นะครับ จะต้องมีสอง digit  ทั้ งน้ี
ทั้งนั้นขึ้นอยูก่บักฎระเบียบต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการออกมานะครับ เพราะว่า

พลังงาน ผมยกตวัอยา่ง ตน้ทุนที่แทจ้ริง (ฟีดอินทารีฟ) ก็ลดลง Adder  ก็ไม่มีแล้ว  

ตน้ทุนที่แทจ้ริง (ฟีดอินทารีฟ) ทุกวนัน้ีก็เหลืออยูแ่ค่ 5.66 นะครับ การแข่งขนัก็สูงขึ้น
นะครับ แต่ส่ิงที่เป็นเร่ืองของพลงังานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกน้ี 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ขอบคุณมากครับ 

พธีิกร  :  ค่ะ ขออนุญาตท่านผูถื้อหุน้แจง้ช่ือนามสกุลดว้ยนะคะ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ ช่ือกมัพล  เอ้ือผาณิชครับ 

พธีิกร  :  ขอบคุณค่ะ 

ประธาน   :  ครับ มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้สงสัยเพิม่เติมหรือไม่ครับ สอบถามไดเ้ลยนะครับ มติน้ีก็

คงจะตอ้งมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ 

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่  9  วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้ง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ที่ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระน้ีไม่ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น รวมมีผูเ้ขา้รวมประชุมทั้งส้ิน 120 ราย 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ               

ขอ้ 4 ของบริษทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  137,636,539 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  98.5175 

 ไม่เห็นดว้ย       1,821,100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    1.3035 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จดัสรรหุ้นสามัญ

จ านวน 573,460,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00  บาท รวม 573,460,250  บาท โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น

(หุ้น) 

อตัราส่วน

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) วนั เวลา จองซือ้ 

และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู ้

ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right 

Offering) 

199,230,125    2 หุ้นเดิม : 1 

หุ้นใหม่ 

3.00 บาท 8-12 มิถุนายน 2558 

(รวม 5 วนัท าการ) 

นบัตั้งแต่เวลา 09.00 – 

15.30 น. 

 

 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) 

170,000,000  - ไม่ต ่ ากว่ าร้อยละ  90  ของราคาตลาด  ซ่ึ ง

ค านวณโดย อ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยร์วม 

15 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ ไดแ้ก่วนัท่ี 

12 กุมภาพนัธ์ 2558  ถึงวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 ซ่ึง

ไดร้าคาถวัเฉล่ีย หุ้นละ 4.32 บาท และเสนอขาย

หุ้นในราคาไม่ต ่ากว่า 4.50 บาท และไม่ต ่ากว่า

ราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

 

จะแจง้ให้ทราบ

ภายหลงั 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น

(หุ้น) 

อตัราส่วน

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ 

และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

3. เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นท่ี 4 (ACD-W4) ท่ีออก

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายท่ีได้

ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) 

รวมไม่เกิน 

199,230,125 

1 หุ้น RO 

ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมี

ราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1.00 บาทต่อหุ้น 

  

4. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่น 2

และ รุ่น 3 ท่ีอาจเกิด

ผลกระทบจากการเสนอ

ขายหุ้นราคาต ่า 

5,000,000     

  

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 10 วาระเพือ่พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั วาระน้ี

ไม่ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบริษทั ตำมที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4   

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัให้เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมัติการออกใบส าคญั แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัรุ่น 4  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”)               
รวมจ านวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย  เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ 
(Sweetener) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่  ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั (Right Offering)  โดยบริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที่ใช้
สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุ้นสามญั 1 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวน
ไม่เกิน 199,230,125 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ  านวน  โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ 

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่  11  วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดง
สิทธ์ิจดัซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัรุ่นที ่4  ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นที่ 4  ตำมที่เสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากวาระในการขอมติที่ประชุมผูถื้อเรียบร้อยแล้ว                
ท่านผูหุ้น้ท่านใดมีค  าถาม เน่ืองจำกกำรประชุมไดด้ ำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแลว้  
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ประธาน : มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะเสนอแนะเพิม่เติมหรือไม่ครับ  

นำยภูมิรพ ี อนนัทสิงห์   : ผม นำยภูมิรพ ี อนนัทสิงห์ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสมทบทุนไทย ผมอ่านรายงาน
การประชุมแล้วนะครับมีประเด็นจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ 

รายงานการจดการประชุมของท่านเป็นการจดรายงานการประชุมโดยใชภ้าษาพูด     
ซ่ึงผมอ่านไปอมยิม้ไปนะครับ เรียนตรงๆ ส่วนหน่ึงผมเลยมองว่าที่ผูถื้อหุ้นหลายๆ

ท่านที่ไม่มาเน่ืองจากวา่มีความเขา้ใจนะครับ วา่ขณะน้ีท่านก าลงัตอ้งการส่ือสารอะไร

กบั ผูถื้อหุ้น ก็ถือว่าเป็น ผมเองท าหน้าที่ตรงน้ีปีน้ีปีที่ส่ีนะครับ เจอรายงานของท่าน
เขา้ไป ผมอ่านไปอมยิม้ไป ก็เลยรู้สึกดีดี ก็เลยนะครับเล่าสู่กนัฟังวา่เป็นมิติใหม่ของ

การจดบนัทึกรายงานการประชุมของที่น่ีนะครับผม ซ่ึงน ามาสู่ค  าถาม ณ ตรงน้ีครับ

ผม ขออนุญาตสอบถามในส่วนของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตนะครับ ไม่

ทราบว่าทางบริษัทได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธาน  :  ขอบคุณมากครับ ส าหรับเร่ืองคอรัปชัน่ เราเป็นบริษทัเล็กๆและก าลงัเร่ิมด าเนินการ 
ไม่ใช่ว่าเราจะละทิ้งอนัน้ี เราก็ไดด้ าเนินการอยู ่ซ่ึงก าลงัหาวิธีแบบใหม่ แต่วา่ที่แน่ๆ  

ก็คือ จากการที่เราดูแลว้ผมว่าบริษทัมหาชนเร่ืองคอรัปชัน่คงน้อยมากไม่เหมือนกบั

ราชการ มีการประมูลมีการฮั้วกนัตลอด อนันั้นผมเห็นดว้ยน่าจะท าดว้ย  แต่ก็ไม่ใช่ว่า
เราจะไม่ท านะครับ เราท า เราก าลังดูหลักการกนัอยูน่ะครับ ว่าควรจะเอาแบบไหน 

เพราะว่าในเร่ืองของมหาชน บริษทัมหาชนก็คงไม่มีอะไรยากเยน็เท่าไหร่ แต่ก็ท  า
ครับ เห็นดว้ยนะครับ 

นำยภูมิรพ ี อนนัทสิงห์ :  ขอบพระคุณครับท่าน 

ประธาน  :  นโยบายยงัมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เน่ืองจากประชุมที่
ไดด้ าเนินการครบวาระแลว้นะครับ  

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุ้น ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนร่วมกบั 

“บริษทั ACD” ผา่น “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  เพือ่ส่งน ้ าใจไมตรีสู่พี่นอ้งชาวเนปาลผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหว
ซ่ึงสามารถร่วมบริจาคไดท้ี่ตูบ้ริจาคดา้นหนา้หอ้งประชุม  
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ประธานกล่าวปิดประชุม  ในฐานะที่ผมเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท   ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุณท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนที่เขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเรียนยนืยนัว่ำ คณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุดเพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น           
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผมขอปิดกำรประชุม ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม   เวลา   11.20 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 

 


