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รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2556
บริษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องไมดาส 3 โรงแรมไมด้า ซิ ต้ ี รี สอร์ ท กรุ งเทพ เลขที่
99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
เริ่มการประชุ ม เวลา 10:00 น.
เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/ 2556 โดยแนะนากรรมการที่
เข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นาย ฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นาย ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
กรรมการ
3. นายบุญจริ ง ชลวิโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม เจ้าหน้าที่ ไ ด้อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย ง ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ นับ 1 หุ ้ น เป็ น
1 เสี ยง และใช้มติเสี ยงข้างมาก เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นในการประชุม ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องดออก
เสี ยงในวาระการประชุมนั้นๆโดยให้ผถู ้ ือหุ ้นยกมือขึ้นและขอให้กรอกชื่ อ นามสกุล และจานวนหุ ้นในใบลงคะแนนซึ่ ง
ได้แจกให้ผูถ้ ื อหุ ้นแล้วตอนลงทะเบี ยนและส่ งคื นเจ้าหน้าที่ เพื่ อรวบรวมคะแนนและแจ้งให้ที่ป ระชุ มทราบ ในการ
ประชุมในวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ จานวนทั้งสิ้ น 46 ราย นับจานวนหุ ้น
ได้ 196,559,645 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.16 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจานวน 350,000,000 หุน้ ถือว่าครบ
องค์ประชุ มตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการติดภาระกิ จสาคัญไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้จึงมอบหมายให้ คุณฐิติศกั ดิ์ สกุลครู ทาหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุมแทน
เจ้าหน้าที่กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนาที่ประชุมเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2556 ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วตามสิ่ งที่แนบมาด้วย

บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

นาย นรา ศรี เพชร

ประธานฯ

: ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย : ขอแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนเสี ยง อยากให้บตั รลงคะแนน เพิ่มช่องเห็นด้วย เพื่อ
เป็ นมาตรฐานในการประชุมครั้งต่อไป
: กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ในกรณี การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่มีจานวนมากและ
ไม่ได้ใช้ระบบ Bar Code มาช่วยในการคานวณ จะทาให้การรวบรวม
ในช่องเห็นด้วย เป็ นไปด้วยความล่าช้าแต่บริ ษทั ฯ ยินดีรับไว้พิจารณาและ
จะหาวิธีที่สามารถนับคะแนนได้รวดเร็ วและถูกต้อง

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ว มี ม ติ รับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2556 เมื่ อวัน ที่ 30
เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสี ยง เป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเพิม่ กรรมการ จานวน 2 ท่ าน
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่องจากธุ รกิจทางด้าน เครื่ องเล่นที่ให้ความบันเทิงนั้น เริ่ มถดถอย
เห็นได้จากยอดขายของบริ ษทั ฯที่ลดลงอย่างมาก บริ ษทั จึงต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อหาแนวทาง
ทาธุ รกิจอื่น ซึ่ งในปั จจุบนั นี้มีกรรมการเพียง 2 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทาให้ความคิดหรื อ
แนวทางที่ จ ะพัฒ นายัง ไม่ ก ว้า งขวางเท่ า ที่ ค วร คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว ว่า ควรเพิ่ ม
กรรมการขึ้ นอีก 2 ท่าน จากเดิ ม 5 ท่าน เป็ น 7 ท่าน โดยเสนอชื่ อ นาง กฤชภา ศรี สุระพัตร และ นาย
วิจิตร คาภูมี แต่เนื่ องจาก นาง กฤชภา ศรี สุระพัตร ติดภาระกิจอื่น ไม่สามารถเข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้
ซึ่ ง นาง กฤชภา ศรี สุ ระพัต ร ได้แ จ้ง ให้ ท างบริ ษ ัท ฯทราบหลัง จากที่ ไ ด้ส่ ง หนัง สื อ แจ้ง ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แล้ว ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงได้พิจารณาและได้เรี ยนเชิ ญ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา
เป็ นกรรมการอิสระและตรวจสอบ รายละเอียดประวัติของท่านได้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มก่อนเข้าห้อง
ประชุมแล้ว
นาย นรา ศรี เพชร

: ขอทราบว่า กรรมการใหม่ 2 ท่าน มี วิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์เพียงใด

ประธานฯ

: ในส่ วนของนาย วิจิตร คาภูมี มีความชานาญหลายเรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ องที่ดิน
ที่ ส ามารถสนับ สนุ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯได้ ส่ วน พล.ต.ท.ชลอศัก ดิ์ อาษา
มีความรู ้ ความสามารถในสายการบริ หารงาน ซึ่ งท่ านทั้งสองมี ความตั้งใจ
มุ่ ง มัน่ และสละเวลาในการเข้ามา บริ ห ารในบริ ษ ัท ฯ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้หารื อและมีขอ้ สรุ ปตามที่เสนอ
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นาย ธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ์ : ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง: ท่านกรรมการทั้งสองท่าน อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่
ประธานฯ

นาย วิจิตร คาภูมี

: พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา ติดภาระกิจไม่อยูใ่ นที่ประชุมส่ วน นาย วิจิตร
คาภูมี อยูใ่ นห้องประชุมขอให้แสดงตัว
: ได้กล่าวแนะนาตัว ประวัติการทางานโดยเริ่ มจากรับราชการและใน
ขณะเดี ย วกัน ท าธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ม ากว่า 10 ปี สามารถน าควรรู ้
และประสบการณ์ที่มีอยูม่ าบริ หารให้บริ ษทั ฯ เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง: ขอให้แนะนากรรมการ ทั้ง 7 ท่าน
ประธานฯ

มติทปี่ ระชุ ม

: แจ้งในที่ประชุมว่า ที่อยูใ่ นห้องประชุมจะมี ตัวประธาน (นายฐิติศกั ดิ์
สกุลครู ),นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร , นาย บุญจริ ง ชลวิโรจน์ ,
นาย วิจิตร คาภูมี ในส่ วนของ นางสาว ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ูล เป็ น
กรรมการตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ,พล.ต.ต สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน และเป็ นกรรมการอิสระและตรวจสอบ
ของบริ ษทั มหาชนและอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย และนาย บุญจริ ง
ชลวิโรจน์ มีประสบการณ์ทางด้านภาษี(กรมสรรพากร)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเพิ่มกรรมการ จานวน 2 ท่านด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 196,559,792 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01
(ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าประชุมเพิ่ม 2 ท่านจานวนเสี ยง 247 เสี ยง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท และตราประทับบริษัท
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธุ รกิจทางด้านตูเ้ กมส์ ในปั จจุบนั ถดถอยลงไปมากคนสนใจมาเล่น
เกมส์ ออนไลน์มากขึ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ควรต้องหยุดธุ รกิจทางด้านตูเ้ กมส์ และถ้าหยุด
ประกอบธุ รกิจเดิมแล้วยังใช้ชื่อ ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ (มหาชน)ก็จะเป็ นการไม่ได้บอก
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ว่า บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนไปดาเนิ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ควรมีการเปลี่ยน
ชื่ อและตราประทับให้สอดคล้องกับแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยเปลี่ ยนจาก “
บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ” เป็ น “ บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ” ชื่ อ ภาษาอัง กฤษ ว่ า “Asia Corporate Development Public Company
limited ” ชื่อย่อบริ ษทั “ ACD ”
นาย พงศธร วณิ ชเสถียร : ผูร้ ับมอบฉันทะ: สอบถามประธานถึงการดาเนิ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นรู ปแบบลักษณะไหน
ประธานฯ

: แจ้งในที่ประชุมว่า แนวทางการดาเนินธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
จะเป็ นแนว 1. ลงทุ นสร้ างเอง 2. ซื้ อโครงการคอนโดมิ เนี ยมเดิ มแล้วมา
ปรับปรุ ง แล้วค่อยทยอยขาย ขณะนี้กาลังศึกษาโดยได้ขอ้ ศึกษามาแล้วบ้าง
ส่ วน ซึ่ งก าลั ง มองหาพื้ น ที่ ที่ มี ศ ัก ยภาพ ในปั จ จุ บ ั น นี้ พื้ น ที่ ที่ ก ลุ่ ม
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ไปลงทุ นจะเป็ นภาคอี ส านที่ ก าลัง ขยายตัวเพื่ อรองรั บ
AECจะเป็ นจังหวัดที่เชื่ อมต่อกับ AEC เช่น อุดรธานี , หนองคาย, เชี ยงราย
,แม่สอด ซึ่ งอยูใ่ นช่ วงพิจารณา โดยคณะกรรมการคานึ งถึ งว่าธุ รกิ จใดที่
สามารถด าเนิ น การได้เร็ ว และท าก าไรได้และให้ ผ ลตอบแทนผูถ้ ื อ หุ ้ น
ส่ วนเรื่ องของทุนนั้น ถ้าบริ ษทั ฯมีผลงานเพียงพอทางบริ ษทั ฯหวังว่าผูถ้ ื อ
หุ ้น ทุ ก ท่ านจะสนับ สนุ น เราอี ก ไม่ ว่าจะออก RO (Rights Offering: การ
เพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ )

นาย พงศธร วณิ ชเสถียร : อัตราผลตอบแทนจะได้กี่เปอร์ เซนต์ที่บริ ษทั ฯลงทุน
ประธานฯ

: ประมาณอัตราผลตอบแทนจะไม่ต่ากว่า 10 เปอร์ เซนต์

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : เนื่องจากธุ รกิจของบริ ษทั ได้เปลี่ยนจากผลิตตูเ้ กมส์ มาเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ทางบริ ษทั ได้มีการเตรี ยมการ เรื่ องของบุคลากรไว้
อย่างไร
ประธานฯ

: บุคคลากรทางบริ ษทั ได้เปลี่ยนใหม่หมดเนื่องจาก บุคลากรที่อยูน่ ครปฐม
ไม่สะดวกที่จะมาทางานในกรุ งเทพ โดยบริ ษทั จะย้ายสานักงานมาอยูใ่ น
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กรุ งเทพซึ่ งจะอยูใ่ นวาระ 4 ทาให้การหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
ทางด้านอสังหาริ มทรัพย์และด้านอื่นๆสามารถหาได้ง่ายกว่า
นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : ค่าใช้จ่ายของบุคลากรลดลงด้วยหรื อไม่และได้ดาเนินการหาบุคลากร
หรื อยัง
ประธานฯ

: ค่าใช้จ่ายของบุคคลากรลดลง และได้ดาเนินการหาบุคลากรแล้วตั้งแต่
ไตรมาส3 เป็ นบุคคลากรชุดใหม่เกือบทั้งหมด มีความรู ้ความสามารถ
ทางด้านอสังหาริ มทรัพย์

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : สอบถามRO (Rights Offering) ที่ประธาน ได้กล่าวถึง
ประธานฯ

: ได้มีการทา RO (Rights Offering)ไปแล้ว และผูถ้ ือหุ น้ ก็ให้การสนับสนุน
ทางบริ ษทั ฯนาเงินไปลงทุนในโครงการ The Impress ที่นครปฐม
ซึ่งบริ ษทั ฯต้องดาเนินการโครงการให้เสร็ จสิ้ น

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา :โครงการต่างๆจะเกิดขึ้นภายในปี นี้หรื อไม่
ประธานฯ

:โครงการที่พิจารณาอยูน่ ่าจะสามารถเริ่ มได้ภายในปี นี้ เพียงแต่รอข้อสรุ ป
ของการวิเคราะห์และการสารวจอยู่ เมื่อเสร็ จแล้วจะแจ้งให้ทราบ

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : ถ้าโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นภายในปี นี้ แสดงว่าPP (เสนอขายให้แก่บุคคล
โดยเฉพาะเจาะจง)คงจะเกิดด้วยหรื อไม่
ประธานฯ

: PPจะต้องเกิดขึ้น PPจะหมดอายุ คือ 1 ปี นับจากอนุมตั ิ ประมาณ เมษายน
หรื อพฤษภาคม ปี 2557 ช่วงนี้บริ ษทั ก็ติดต่อนักลงทุนหลายกลุ่มอยู่

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธา : ราคา PP จะมีเปลี่ยนแปลงหรื อเปล่า
ประธานฯ

: ราคาPP ไม่เปลี่ยนแปลง ราคาต้องตามที่อนุมตั ิ ยกเว้นแต่ ทางบริ ษทั ฯหาผู ้
ร่ วมทุนไม่ได้จริ งๆ ก็จะมีการเชิญผูถ้ ือหุ น้ มาประชุมใหม่และขอ PP ใหม่
แต่ ต้องดูวา่ FA( ที่ปรึ กษาทางการเงิน )ให้ความเห็นอย่างไร
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นายศารทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ : ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : PPราคา 1.65 บาท หรื อ 1 บาท ขอทราบราคาที่
ถูกต้อง
ประธานฯ
: PP ราคา1.65 บาท
นายศารทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ : ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาPPได้หรื อไม่,กรรมการบริ ษทั ฯสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้หรื อเปล่าและถ้าหาก PPตัวนี้ ไม่สามารถหาผูม้ าลงทุน
ไม่ได้หรื อซื้ อหุ น้ ในราคาPPได้ ทางบริ ษทั ฯจะมีนโยบายต่อไปอย่างไร
ประธานฯ

: คณะกรรมการบริ ษทั ไม่สามารถเปลี่ยนราคาPPได้เองเพราะ เป็ นสิ ทธิและ
อานาจของผูถ้ ือหุน้ หากไม่สามารถหาผูร้ ่ วมทุนได้ก็อาจจะต้องขออนุมตั ิ
ผูถ้ ือหุน้ ทาPPใหม่ โดยให้ที่ปรึ กษาทางการเงินมาให้คาปรึ กษา

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
196,559,792 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0. 01

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงทีต่ ้ งั สานักงานใหญ่ ของบริษัท
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯจาเป็ นต้องหาที่ต้ งั สานักงานแห่ งใหม่ ซึ่ งที่ต้ งั สานักงาน
ใหม่คือ 405 ถนนบอนด์สตรี ท ซอย 13 ตาบล บางพูด อาเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี ด้วยเหตุผล
ที่วา่ ทางบริ ษทั ฯสามารถทางานได้คล่องขึ้น ดีกว่าเดิมอยูท่ ี่นครปฐม มีความสะดวกสบาย อยูใ่ กล้เมือง
ซึ่ งในระหว่างนี้เป็ นการเช่าอยู่

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
196,559,792 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0. 01
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ1 เรื่ องชื่ อบริ ษัท ข้ อ 5 เรื่ องที่ต้ังสานักงาน
ใหญ่
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 3 คือ เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั และตรา
ประทับบริ ษทั จึงมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ1 เรื่ องชื่ อบริ ษทั ข้อ 5 เรื่ อง
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และส่ วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ1 เรื่ องชื่ อบริ ษทั ข้อ 5
เรื่ องที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และส่ วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
196,559,792 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0. 01

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับ ข้ อ1 ชื่ อ บริษัท และ ข้ อ38 ตราประทับของบริษัท
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า การเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ในวาระ3
บริ ษทั ฯจะต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ1 ชื่ อ บริ ษทั และ ข้อ38 ตราประทับของบริ ษทั และแก้ไขข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนต่างๆถูกต้องตรงตามความจริ ง

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ1 ชื่ อ บริ ษทั และ ข้อ38 ตราประทับ
ของบริ ษทั และ แก้ไขข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนต่างๆถูกต้อง ตรงตามความ
จริ งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
196,559,792 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0. 01

วาระที่ 7

พิจารณา เรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี)
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากวาระในการขอมติที่ประชุ มผูถ้ ือเรี ยบร้ อยแล้ว ท่านผู ้
หุ ้นท่านใดมีคาถาม ส่ วนคาถามขอ นาย นรา ศรี เพชร ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ น
ไทย ที่ถามในวาระ 3 ขอให้ทวนคาถาม
นาย นรา ศรี เพชร
:ได้ซกั ถามเป็ นหัวข้อดังนี้
1. การเพิ่มทุนครั้งที่แล้วทางบริ ษทั นาไปลงทุนอะไร?
2. โครงการที่นครปฐมที่แจ้งว่าคืบหน้าไปแล้ว 20 %ปั จจุบนั มีความคืบหน้าไปแล้วกี่%?
3. การขาดทุนสะสมของบริ ษทั ที่มีมากขึ้น ปั จจัยหลักๆมาจากอะไร?
4. ประธานแจ้งว่า บริ ษทั PP ได้เงิน 600 ล้านบาทจะเพียงพอต่อไปในอนาคตหรื อไม่และมี
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การประมาณการทางด้านการเงินในการลงทุนสาหรับโครงการต่อไปอย่างไร?
ประธานฯ

: คาถามทั้งหมดที่ถามมาถือว่าเป็ นวาระ 7 ที่บริ ษทั ฯ ROได้เงิน100ล้านได้ไป
ใช้ที่โครงการนครปฐมที่นครปฐมมี2 โครงการ 1. “ โครงการ ออร่ า ดรี ม”
คือการเข้าไปถือหุน้ โรงแรม 2.โครงการอสังหาริ มทรัพย์ Residential Unit
เป็ นบ้านเดี่ยว ชื่อ “The Impress” คืบหน้าไปเยอะ แต่ยอดขายไม่ค่อยขยับ
เท่าไหร่ โครงการ ดิอิมเพลส เป็ นที่ดินของบริ ษทั มีอยู่ เงินลงทุนจะไปอยูท่ ี่
โครงการ ดิอิมเพลส ส่ วน ออร่ า ดรี ม บริ ษทั ถือหุ ้น เพียง 9% รอรับเงินปัน
ผล ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ ส่ วนขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จะปรากฏอยูใ่ นงบ
ไตรมาส2 เนื่องจากธุ รกิจผลิต ตูเ้ กมส์ เราได้หยุดประกอบกิจการแล้ว
แต่มีสินค้าคงเหลือค้างอยูใ่ นสต๊อก
ต้นทุนหลายๆส่ วนเกี่ยวเนื่ องมาจาก
ธุ รกิจเดิม สิ่ งที่เกิดขึ้นคือมาตรฐานการบัญชี ทางผูส้ อบบัญชีได้ ตั้งด้อยค่าทา
ให้ขาดทุนสะสม สู งขึ้น ในขณะนี้เราเร่ งขายสิ นค้า คงเหลือออกไป ทาง
บริ ษทั คาดหวังว่าจะไม่ขาดทุน จากสิ นค้าคงเหลือที่เราเร่ งขายออกไป ส่ วน
คาถามที่ PPพอหรื อไม่น้ นั ในส่ วนที่ผถู ้ ือหุ น้ 500ล้าน หุน้ ละ 1.65 บาท
สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ และถ้าจะกูใ้ นขณะนี้ น่าจะเป็ นไปได้
ค่อนข้างยาก ดังนั้นบริ ษทั ฯต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุด แต่ถา้ เรา
ประสบความสาเร็ จในโครงการ1หรื อ2แล้ว
เราน่าจะสามารถกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินเพื่อขยายธุ รกิจต่อไปได้

นางสุ ดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ : ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : เป็ นห่วง PP จะเกิดไหมเกิดแล้วราคาคงเดิมหรื อ
เปล่า เพราะจะมีผลกระทบกับผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
ประธานฯ

: บริ ษทั พยายามอย่างยิง่ ที่จะดาเนินการให้เกิด PP ให้สาเร็ จ ซึ่งต้องสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูล้ งทุน

นายศารทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ : บริ ษทั มีจุดแข็งในการแข่งขันในการตลาดอย่างไร
ประธานฯ

: ในทุกธุ รกิจผูบ้ ริ หารคิดอย่างรอบคอบและพยายามทาให้ดีที่สุด เราคงต้องหา
Niche Market ทั้งผูอ้ ยูอ่ าศัยจริ งหรื อสามารถนาไปหารายได้ ฉะนั้นเรา

บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

จึงหามุมมองพื้นที่ที่เรามีศกั ยภาพพอ มีความต้องการในการอยูอ่ าศัย น่าจะ
ใกล้เคี ยงกับ ตัวเมื องหรื อมหาวิท ยาลัย ซึ่ งในจังหวัด ที่ มี มหาวิทยาลัย จะมี
ความต้องการที่พกั อาศัยที่แน่นอนจากนักศึกษาและผูซ้ ้ื อเพื่อให้เช่าต่อ ซึ่ งเรา
มองว่าจะไปได้ดีกว่า
ประธานฯ

: ไม่มีผใู ้ ดซักถามหรื อเสนอเรื่ องเพิม่ เติมประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้น
ที่ให้เกียรติมาในวันนี้ และหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
เช่นนี้ตลอดไป ปิ ดประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ฐิติศกั ดิ์ สกุลครู )
ประธานที่ประชุม

