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ACD79/2558 

       18 ธนัวาคม 2558 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 

 2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั 

 3. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั 

 4.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม 

 5. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และ ค 

 7. รายช่ือกรรมการอิสระของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 
ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 

“ACD”) ได้มีมติอนุมติัให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.             

ณ ห้องแซฟไฟร์  201  อาคาร อิมแพ็ค  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99  ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี 11120  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่                      
30  เมษายน 2558 

บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  30  เมษายน 2558  และไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2558 และส่งส าเนารายการงานประชุมดังกล่าวให ้               
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2558 ดงักล่าวไดมี้การบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

รับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558   

การลงมติ  :  ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ

ซ่ึงมาประชุมและออกคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (“โอริน”)  คิดเป็นร้อยละ 

100 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท  

 บริษทัมีแผนลงทุนเพื่อเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ โอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 

จากนายสรวฒิุ มานะสมจิตรและผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั (“ผู้จะขาย”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบับริษทั 

การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของโอรินดงักล่าว ถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของ
บริษทั ตามนยัของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
แกไ้ขเพิ่มเติม) และถือเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 56.55 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี              
31 มีนาคม 2558 บริษทัจึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

(1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
และส่งความเห็นดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(3) ด าเนินการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อขออนุมติัเขา้ท ารายการดงักล่าว และตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 
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หมายเหตุ: บริษทัไดท้  าการเจรจาต่อรองราคาซ้ือขายกบัผูจ้ะขายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจะ
ซ้ือจะขายหุ้น โดยผูจ้ะขายตกลงท่ีจะปรับราคาซ้ือขายเดิมท่ีตกลงไวเ้ป็นจ านวน 35,000,000 บาท             
จากเดิมจ านวน 195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท ในการปรับลดราคาซ้ือขายน้ีส่งผลให้ขนาด
รายการสูงสุดของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยล์ดลงจากร้อยละ 69.91 เป็น ร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์
รวมของบริษทั ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

อน่ึง รายละเอียดของการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ตามล าดบั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเขา้เจรจา ท าความตกลง ลงนาม รวมทั้ง
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของโอริน และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นต่อการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของโอริน ตลอดจนก าหนด หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ข ขอ้ก าหนด เง่ือนไข 
เง่ือนเวลา รวมถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั              

ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ โอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 

160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ 

 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สีย 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทใหม่ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ รวมทั้งตราประทบัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลง
ช่ือบริษทัใหม่  ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์รวมทั้งตราประทบัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ช่ือภาษาไทย  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือภาษาองักฤษ  GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED 
                      ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ GREEN 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั           
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่  ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์รวมทั้งตราประทบัของบริษทั 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษัท 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 3คณะกรรมการบริษทั

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ขอ้ 1 ของบริษทัเป็นดงัน้ี 

  “ขอ้ 1.   ช่ือบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่  
  GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED” 
                       

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั         
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ช่ือของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ในขอ้ 1 ขอ้ 2  (ช่ือบริษทั) และขอ้ 38  (ตราประทบัของบริษทั)  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัและตราประทบัของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 3  จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในขอ้ 1 ขอ้ 2 (ช่ือบริษทั) และขอ้ 38  (ตราประทบัของ
บริษทั)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 “ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ี เรียกวา่  ขอ้บงัคบัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)”  

 “ขอ้ 2.  ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี  หมายถึงบริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
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 “ ขอ้ 38.  ตราประทบัของบริษทั   

 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั               
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 1 ขอ้ 2 (ช่ือบริษทั) และขอ้ 38 (ตราประทบัของ
บริษทั) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี สิทธิเข้าร่วมประชุม

วิส ามัญ ผู ้ ถื อ หุ้ น ค ร้ัง ท่ี  1/2559 (Record Date) และให้ รวบ รวบ ราย ช่ื อตามม าตรา  225 ขอ ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

 ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่าง

เวลา  9.00 -10.00 น. และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวกับการ

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวข้างต้น              

โดยขอให้เตรียมหลกัฐานท่ีตอ้งใช้เพื่อการประชุมดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลกัฐานท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม เอกสารแนบ 4 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและลงมติแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายนามและประวติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เขา้ร่วมประชุมและลง

มติแทนตนเองได้ โดยกรอกขอ้ความในใบมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 และยื่นต่อประธานท่ีประชุม

ก่อนเขา้ร่วมประชุม 



  บรษิัท เอเชีย คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
   Asia Corporate Development Public Company Limited 

 405 ถ.บอนดส์ตรที ต.บำงพูด อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุร ี11120  
      โทร: 0-2504-5235-41 แฟกซ:์ 0-2504-5243,5245 

อเีมล ์: info@acdplc.com   
  

หนา้ 6 จาก 6 

 

  ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ท่ี  ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  ส านักเลขานุการบริษทั โทรศพัท ์                   

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

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 
ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

เอกสารแนบ 1 

 

ส าเนารายงานประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน 2558 
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เอกสารแนบ  1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 
 

วนัเวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวินณุรักษ์  พิธีกร กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 โดยรายงานขอ้มูลของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมทราบในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

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

 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ               

กลยุทธ์ ในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัโดยมี คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นเคร่ืองมือ กลไก เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตำมยทุธศำสตร์ กลยทุธ์  และทิศทำงดงักล่ำว 

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

รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมรวม 90 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 123,679,011 หุ้น รวมทั้ งส้ิน มีผูเ้ข้ำร่วมประชุม           

106 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 137,181,839 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.4280 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้ งหมดของบริษทั  

เป็นอนัครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน  จ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั

ก ำหนดไวว้่ำตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ           

1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีจ ำนวนเท่ำกบั (132,820,083 หุน้)    

- และเพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบกำรปฏิบติั

ในท่ีประชุม จึงขอเรียนช้ีแจงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของท่ี

ประชุม เพื่อใหก้ำรประชุมด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย ครบถว้น ตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  

1.   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย     
ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงในแต่ละวำระ และไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงและ
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คะแนนในแต่วำระได ้ เวน้แต่ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยให้
ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ครำวเดียวกนัในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงท่ีจะท ำกำรลงคะแนนเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใช ้ใบ
ลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหำกกำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้น                      
จะถือกำรลงคะแนนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 

2. ในกำรนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเฉพำะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียง เท่ำนั้น ยกเวน้กำรเลือกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระท่ี 6 โดยจะน ำคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงดงักล่ำว หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ยกมือข้ึน เพื่อท่ีเจำ้หน้ำท่ีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมำบนัทึกและสรุปผลให้ทรำบต่อไป 
และในกำรนบัคะแนนในคร้ังน้ีมี คุณเศรษฐกิจ  ภู่นวล เป็นพยำนในกำรนบัคะแนน และเพื่อควำม
โปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกำรนบัคะแนนอยำ่งถูกตอ้ง บริษทัขอเรียนเชิญตวัแทนท่ำนผูถื้อหุ้น 1 
ท่ำนเป็นพยำนในกำรนบัคะแนนดว้ย  ทั้งน้ี  กำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุม เป็นกำรลงคะแนน
แบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงคะแนนแบบลบั แต่มีกำรเก็บบตัรรวมคะแนนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด
เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส 

3.  เพื่อให้บริษทัมีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ดงันั้น ส ำหรับ
ระเบียบวำระท่ี 6  ซ่ึงเป็นวำระพิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ และแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่อีกจ ำนวนสองต ำแหน่ง ในกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558  บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งใน
กรณี  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทั้งน้ี  ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นกำเคร่ืองหมำยถูกลงในช่อง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนำมในบตัรลงคะแนนแลว้ขอให้ยกมือข้ึน จำกนั้น 
จะมีเจำ้หน้ำท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน   เพ่ือน ำมำค ำนวณคะแนนเสียงว่ำมีผูถื้อ
หุ้น  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ ส ำหรับท่ำนผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมวำ่ ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบ
ฉนัทะนั้นแลว้  โดยมติดงักล่ำวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำวแลว้  

4.  ก่อนลงมติในแต่ละวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู ้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นท่ี เก่ียวข้อง                                         
กบัระเบียบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรซักถำมกรุณำแจง้ช่ือและ
นำมสกุลให้ท่ีประชุมทรำบก่อนซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นด้วยทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ในกำร
จดัท ำบนัทึกกำรประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค ำถำมหรือควำมเห็นนอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลงัพิจำรณำ
อยู ่ บริษทัขอควำมกรุณำไปสอบถำมหรือใหค้วำมเห็นในวำระอ่ืน ๆ ในช่วงทำ้ยของกำรประชุม 
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ก่อนท่ีจะเร่ิมประชุม พิธีกร ได้แนะน ำกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
และท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี 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 
 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้ำประชุม     บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกดั 

1. นำยธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล      ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6624  

ทีป่รึกษำกฎหมำยที่เข้ำประชุม    บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์และเพียงพนอ จ ำกดั 

1. นำยวทิยำ  แกว้กงัสดำล    

ทีป่รึกษำทำงกำรเงินทีเ่ข้ำประชุม    บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
1. นำยดำโตะ๊ ไต ้ชองอี     ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  
2. นำยอภิเลิศ  หวงัสุธรรม    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร   
3. นำยปัญญำ พิชญด์ ำรง     รองผูอ้  ำนวยกำร 

พิธีกร  กล่าวเชิญประธานท่ีประชุม และประธานท่ีประชุมน าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่ 25  เมษายน 2557 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557   

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557  ตามส าเนาท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ตามส่ิงท่ีแนบ
มาดว้ย 
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ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  2557 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 8 ราย คิดเป็น
จ านวน 2,415,300 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 114 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 139,597,139 หุน้ 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557  
ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,347,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8209 

 ไม่เห็นดว้ย          250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1791 

 งดออกเสียง         -   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      -  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ระเบียบวำระน้ีจะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเห็น
ภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนโดยสรุปจึงท ำกำรน ำเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผล กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธำ กรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อท่ีประชุมดงัต่อไปน้ี 

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 
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  หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  คิดเป็นจ ำนวน 1,275,000,000 บำท 

โดยมีทุนท่ีช ำระแลว้เป็น 398,460,250 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  คิดเป็นจ ำนวน 398,460,250 บำท 
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ในส่วนภำพรวมและทิศทำงของผลประกอบกำรของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ คุณประทีป อนันตโชติ 

อธิบำยโดยสรุป ดังนี ้

1. โครงกำรตักสิลำ จ.มหำสำรคำม  ท ำเป็นลักษณะของคอนโดมิเนียม ซ่ึงเดิมบริษัทได้ซ้ือไวแ้ล้วก็
ปรับปรุงเพื่อขำยจ ำนวน 4 อำคำร ทั้งหมด 300 ห้อง อำคำรละ 75 ห้อง ขณะน้ีอำคำรแรกคืออำคำร K กรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดออกมำแล้วเรำพร้อมจะขำย ในขณะน้ีก ำลงัจะว่ำจำ้งบริษทัมืออำชีพเขำ้มำด ำเนินกำรขำย  เพื่อเร่งให้
บริษทัสำมำรถรับรู้รำยได้ ซ่ึงคำดวำ่ไตรมำสท่ี 2 และไตรมำสท่ี 3 จะสำมำรถรับรู้รำยได้ ส่วนอีก 3 อำคำร ก็อยู่
ระหวำ่งกำรปรับปรุงอยูเ่พื่อใหแ้ลว้เสร็จ  คำดวำ่น่ำจะจบทั้ง 4 อำคำรภำยในปีน้ี 

2. ควำมคืบหน้ำคดี MMC กรณียดึหุ้น 24 ล้ำนหุ้น   ขณะน้ีศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ไดมี้หนงัสือแจง้ให้
ทำงจ ำเลยส่งมอบใบหุ้นมำเพื่อด ำเนินกำรส่งให้กบัส ำนกังำนบงัคบัคดี คำดว่ำภำยในระยะเวลำอีกประมำณ 6 
เดือน เพรำะว่ำบริษทั เมดดำลิสท์ มำร์เก็ตต้ิง คอร์ปอเรชั่น  (Medalist Marketing Corporation) ตั้งถ่ินฐำนอยู่ท่ี
สหรัฐอเมริกำ 

3. ควำมคืบหน้ำคอนเสิร์ตเกำหลี ของ บริษัท บูสท์พลัส จ ำกัด  ซ่ึงเป็นบริษัทลูกของบริษัท  เอเชีย                  
คอร์ปอเรท  ดีเวลลอปเมนท์ จ  ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงติดภำระมำตั้งแต่ก่อนบริษทัจะเขำ้ลงทุนจดัคอนเสิร์ตเกำหลี                     
แต่เน่ืองจำกสภำพกำรณ์ภำวะบำ้นเมืองตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ยงัไม่น่ำท่ีจะก่อให้เกิดกำรจดังำนคอนเสิร์ตได ้
คำดวำ่คงจะชะลอและก็อำจจะขอเงินคืนจำกบริษทัท่ีเป็นตวักลำงในกำรติดต่อกำรจดัคอนเสิร์ต  

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  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงแรมท่ีจงัหวดันครปฐม โปรเจ็คของบริษทั ออร่ำ ดรีม จ ำกดั 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนน้ีเปิดด ำเนินกำรแลว้ ช่ือโรงแรม ไมด้ำ ทวำรำวดี ท่ีจงัหวดันครปฐม อยู่เส้นเพชร
เกษมดำ้นนอกท่ีจะไปรำชบุรี เปิดด ำเนินกำรเม่ือเดือนธนัวำคมท่ีผำ่นมำเพื่อจดังำนข้ึนปีใหม่ ซ่ึงคำดวำ่กิจกำรคง
จะรุ่งเรืองไปไดด้ว้ยดี  ในส่วนท่ีเงินลงทุนตรงน้ี 45 ลำ้นบำท คิดเป็นประมำณร้อยละ 9 ของโครงกำร  

ประธำน  : ไม่ทรำบวำ่ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือไม่ครับ 

นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์   : ครับสวสัดีครับท่ำนประธำน ผม นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์  มอบฉนัทะจำกสมำคมส่งเสริม

กำรลงทุนไทย ต่อเน่ืองนิดหน่ึงครับท่ำน เม่ือสักครู่น้ี ท่ำนได้ช้ีแจงในส่วนของ

โครงกำรในอนำคต ทิศทำงของบริษัทนะครับ ขออนุญำตสอบถำมว่ำนอกจำก

โครงกำรเหล่ำน้ีแลว้นะครับ ในอนำคตท่ำนมีแผนกำรลงทุนอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  

คุณประทีป อนนัตโชติ : ผมขอเรียนนิดนึงนะครับว่ำอนัน้ีเป็นส่วนทิศทำงในผลประกอบกำรปีท่ีผ่ำนมำแต่

ส ำหรับอนำคตเด๋ียวกรุณำรอสักครู่นะครับ รอสักครู่หน่ึง ทำงคุณสนั่นซ่ึงเป็น

กรรมกำรผูจ้ดักำร จะเป็นผูช้ี้แจงในภำยหลงั กรุณำรอสักครู่นะครับ 
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นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์    :  ไดค้รับ 

ประธำน  :  เรียบร้อยนะครับ รอวำระต่อไป 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
  บริษทัในรอบปี 2557 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ระเบียบวำระน้ีเป็นกำรพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะ

กำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษทัส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำก

ผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

รำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้มูลในซีดีรอมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ปรำกฏรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมำตรำ

112  แห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

จัดท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำร

ประชุมสำมญัประจ ำปี  

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 3 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและงบกำรเงินรวม

ของบริษทัประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ในวำระน้ีไม่ไดมี้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน  รวมมีผู ้

ถือหุน้รวม 114 รำย คิดเป็น 139,597,139 หุน้ 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2557 ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,347,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8209 

 ไม่เห็นดว้ย         250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1791 

 งดออกเสียง      -   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557           

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 บริษทัมีผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน  82,377,555.90 (แปดสิบสองล้ำนสำมแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัห้ำร้อยห้ำสิบห้ำบำทเก้ำสิบ
สตำงค์)  เน่ืองจำก บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะค ำนึงถึง โครงสร้ำงและสถำนะทำงกำรเงิน 
แผนกำรลงทุน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีผล
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กำรด ำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดกำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงด
จ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557  

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 4  วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในวำระน้ีไม่ไดมี้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูถื้อหุ้น

รวม 114 รำย คิดเป็น 139,597,139 หุน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติใหง้ดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,333,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8112 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        263,500 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1888                                                                                                                               

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบบัญชีปี 2558 

ประธำนแจ้งให้ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 

ก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั

ทุกปี ทั้งน้ีกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์

ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบบญัชี 2558 และก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1,335,000 (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 

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

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้ผูส้อบบญัชี

ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบมากข้ึนครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 

56-1) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มข้ึนด้วย รวมทั้ง เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัหาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้ง

มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานการเงินและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย 
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ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 

รายการ 
ปี 2558 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2557 

(ปีทีเ่สนอ) 

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 ำหรับวำระท่ี 5 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยส ำหรับรอบบญัชีปี 2558  ในวำระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 2 รำย รวมเป็นจ ำนวน 37,000 

หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 116 รำย เป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,634,139 หุน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับรอบบญัชีปี 2558 ตำมท่ีเสนอ 
  ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,384,139 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8210 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1790 

วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงลาออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการ

เข้าใหม่อกีจ านวน 2 ต าแหน่ง 

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ในกำรประชุม          

ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมหรือจ ำนวนใกล้ท่ี สุดกับส่วน                                 

หน่ึง ในสำมจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ

จ ำนวนสอง (2) ท่ำน ไดแ้ก่ พลต ำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี และ นำยประทีป  อนันตโชติ ส ำหรับ

วำระน้ี เพื่อให้กำรลงคะแนนเป็นอย่ำงโปร่งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูมี้รำยช่ืออยู่ในกรรมกำรท่ีพน้

ต ำแหน่งตำมวำระ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวำระน้ีขออนุญำตออกจำกห้องประชุมเป็นกำรชั่วครำว

จนกวำ่จะนบัคะแนนแลว้เสร็จ 
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โดยท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่นบัรวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจำรณำเกณฑ์คุณสมบติั
รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็นรำยบุคคลแล้ว มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้งสอง
ท่ำนล้วนแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม สมควรท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ว่ำ  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมกำร 
สองท่ำนท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง          
โดยรำยละเอียดประวติัและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 

โดยกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และประธำนขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรท่ีครบวำระตำมรำยช่ือท่ีเสนอข้ำงตน้ จ  ำนวน 2 ท่ำนโดยจะลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
ตำมล ำดบัดงัน้ี 

ล ำดับที ่1 ได้แก่  พลต ำรวจตรีสหัสชัย  อนิทรสุขศรี 

ล ำดับที ่2 ได้แก่   นำยประทปี  อนันตโชติ 

พิธีกร แจง้ให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ในระเบียบวำระน้ี เจำ้หน้ำท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกท่ำน             

ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดงันั้น ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีได้รับมอบ

ฉันทะให้ออกคะแนนเสียงในท่ีประชุมส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจำ้หน้ำท่ีดว้ย เน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนับ

คะแนน  อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนฯ 

ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแลว้จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบต่อไป 

ล าดับถัดไป ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่อีก จ านวน 2 ต าแหน่ง                

โดยคุณสน่ัน ศิริพนิชสุธา แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

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

โดยบริษทัฯ ไดส้รรหาผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามขอ้บงัคบั

บริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั จ านวน 2 ท่าน  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

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

 2.  นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ 
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ประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถำมใดๆ หรือมีควำมเห็น

เป็นอย่ำงอ่ืนไหมครับ และเน่ืองจำก ฝ่ำยตรวจนบัคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้

เป็นกำรเสียเวลำ ขอเรียนเชิญ ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบ

แลว้จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบต่อไป  

ส ำหรับวำระน้ีมีผูเ้ข้ำร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ ำนวน 2 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 62,500 หุ้น             

มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินรวม 118 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,696,639 หุน้      

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระตำม

รำยช่ือขำ้งตน้เป็นกรรมกำรของบริษทั และแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่อีก 2 ต ำแหน่ง ดว้ยกำรลงคะแนน

เป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัดงัน้ี  

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   คิดเป็นร้อยละ  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 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยสะทอ้นตำม

ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยในปีท่ีผ่ำนมำมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

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

ไม่เกิน 5,000,000 บำท ต่อปี (หำ้ลำ้นบำทถว้น)  ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวไม่รวมค่ำตอบแทน

หรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั  โดยรำยละเอียดปรำกฏ

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

  รำยละเอยีดค่ำตอบแทน 

                          เบ้ียประชุม 

         (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ 18,000.00 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000.00 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 15,000.00 

 

ส ำหรับผลกำรสรุปกำรลงคะแนนในวำระท่ี 7 วำระเพื่อพิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2558  ในวำระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 11,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขำ้
ร่วมประชุมทั้งส้ิน 120 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุน้รวม 139,707,639 หุน้ 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ี

ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 698,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

รวมทั้ง แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

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- 
 

สรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 8   วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดย

การตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ

บริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ส าหรับวาระน้ีไม่ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 120 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้รวม 139,707,639 เสียง 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยรวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

ในวาระน้ี ทางบริษทัฯ มีใบแทรกแกไ้ขวาระใหผู้ถื้อหุ้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจาก

มีการแก้ไขตวัเลขในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม คือ หุ้นสามญัเดิมจาก 1,254,760,250 หุ้น (หน่ึงพนั
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สองร้อยห้าสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบ) เป็นตวัเลขท่ีถูกตอ้ง คือ 1,149,760,250 หุ้น (หน่ึงพนั

หน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นเจด็แสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จ านวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจด็สิบสามลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) จาก

เดิม 576,300,000 (หา้ร้อยเจด็สิบหกลา้นสามแสนบาทถว้น) เป็น 1,149,760,250 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อย

ส่ีสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถว้น) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 573,460,250 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

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

(ข) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 ท่ีจะออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
จ านวน 199,230,125 หุน้   

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

(ง) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 5,000,000 หุน้  

 รวมทั้ง แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี  

   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- 
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คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อค าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ครับ ผมขอ

อนุญาตตอบแทนให้กบัค าถามท่ีท่านมาจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย การลงทุน

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของโครงการก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือของท่านผูถื้อหุ้น น่ีคือ

เหตุผลท่ีเราท าเร่ืองเพิ่มทุนในส่วนของ RO ในส่วนของ Warrant ก็ดี ในส่วนของ 

Private Placement ก็ดี เพื่อด าเนินกิจการ และเพื่อน าธุรกิจใหม่เขา้มาสู่บริษทั เอเชีย 

คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ทุกวนัน้ีเราอยูใ่นระหวา่งการศึกษา      ผม

พึ่ งเข้ามาด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม ในช่วง 3-4 เดือนท่ีผ่านมาเราได้เร่ิม

ท าการศึกษาธุรกิจใหม่ท่ีจะน าเขา้มาสู่บริษทัฯ ก็ยงัคงยดึธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั 

ทุกวนัน้ีอยู่ในช่วงท่ีเราก าลงัท าเร่ืองของ  Due Diligence ศึกษาความเป็นไปได ้ศึกษา

ผลประกอบการ ท าอยา่งไรท่ีท าใหเ้รามีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น 

นัน่ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นสาระส าคญัของเร่ืองของการเพิ่มทุน ขอบคุณครับ 

คุณกมัพล เอ้ือผาณิต :  ครับ จากท่ีคุณสนั่นเคยได้แถลงให้นักข่าวฟังเร่ืองแผนการด าเนินงาน ประมาณสัก

สองอาทิตยท่ี์แลว้หรือสามอาทิตยท่ี์แลว้ คือผมสงสัยว่าทางบริษทัมีแผนการท่ีจะเขา้

ซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพยใ์ช่ไหมครับ เพื่อท่ีจะมารับรายไดภ้ายในปีน้ี ในนั้นมนัคือ

ตวัคอนโดแถวพระรามสองใช่ไหม ถา้ผมจ าไม่ผดินะครับ คือตรงน้ีมูลค่าอยู ่ประมาณ 

700-800 ลา้นและก็มีขายไปแลว้ 80-90 เปอร์เซ็นตผ์มสงสัยวา่ท าไมยอดขายไปถึง 90 

เปอร์เซ็นต์แล้ว  และจะโอนในปีน้ีแล้ว ท าไมทางเจ้าของโครงการเขาถึงยอมขาย 

เหมือนกบัวา่จะขายโครงการใหท้างเราครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  ขออนุญาตเรียนท่านผูถื้อหุ้นนะครับ โครงการดงักล่าวเรายงัอยู่ในระหวา่งการศึกษา 

มูลค่าโครงการ ก็อยู่ใกล้ๆกบัประมาณสัก 600-700 ล้าน ช่วงน้ีอยูใ่นระหว่างการท า 

Due Diligence แน่นอนครับ เราคงตอ้งน าเงินเขา้ไปเพื่อให้งานมนัจบ แลว้ก็ส่วนเร่ือง

การรับรู้รายได ้อนันั้นเป็นสาระส าคญัท่ีผมเองพยายามสร้างรายไดแ้ละให้รับรู้รายได้

ให้เร็วท่ีสุด เพื่อบริษทั ACD เองจะได้ Turn around จากการท่ีเรามีผลขาดทุนต่อเน่ือง

มาประมาณ 3-4 ปี จะกลับมาเร่ิมท าก าไรได้ และบริษทัก าลงัอยู่ระหว่างการศึกษา

โครงการท่ีไม่ไดเ้พียงแค่โครงการท่ีผมไดก้ล่าวไป  ยงัมีอีก 3 – 4 โครงการท่ีใกลเ้คียง

กนัในลกัษณะเดียวกนัแต่อยูใ่นระหวา่งการศึกษาครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ข้อต่อไปขอถามเก่ียวกับธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับ อยากให้ช่วยอธิบาย

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ พลงัทดแทนของทางบริษทัหน่อยนะครับ 
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คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  ได้ครับ พื้นฐานผมมาจากธุรกิจพลังงาน แล้วก็ตวัผมเองพยายามน าธุรกิจอะไรท่ี

สามารถสร้างรายไดท่ี้ต่อเน่ืองให้กบับริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้น ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งยอมรับก็

คือธุรกิจพลงังาน สร้างรายได ้25 ปี  เพราะมนัเป็นคอนเซสชัน่ แถมเปรียบเสมือนเรา 

  ซ้ือ cash flow ในอนาคต เปรียบเสมือนรายไดท่ี้มัน่คงของบริษทัในอดีตท่ีผ่านมาผม

ท าเร่ืองพลงังานมาน หลายปีแลว้ และก็ทุกวนัน้ีผมว่าผมมองไม่ผิด เรายงัตอ้งเดินไป

อีกไกลในเร่ืองของพลงังานทดแทน ในเร่ืองของโซล่า ในเร่ืองของชีวมวล แต่ทั้งน้ี

ทั้งนั้นบริษทัอยูใ่นระหวา่งการศึกษา  เราเองยงัอยูใ่นช่วงระหวา่งท่ีคาบเก่ียวกนัอยู ่ผม

ขออนุญาตวา่วนัน้ีผมจะพยายามท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัผูถื้อหุ้น ถดัไปจะท าอย่างไรให้

สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้ถา้เราเดินเขา้ไปสู่พลงังานไดเ้ม่ือไหร่ ผมมัน่ใจวา่ 

รายได ้และก็ผลประกอบการรวมถึงเงินปันผลทุกท่านไดรั้บแน่นอนครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ขออีกนิดนึงนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้

เงินลงทุน ตวัโปรเจ็คท่ีเป็นพลงังานท่ีมูลค่า 300 ล้านจะน าเงินจาก RO มาลงทุนนะ

ครับ ท่ีเห็นบอกวา่เร่ิม Q3 และจะรับรู้รายไดใ้น Q4 ปีน้ี คือมนัเป็นโปรเจ็คท่ีเราจะเขา้

ไปซ้ือเงินลงทุนหรือวา่เราจะเขา้ไปเร่ิมท าตั้งแต่เร่ิมตน้เองครับ 

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา  :  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการท า Due Diligence แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับ เน่ืองจากว่า

กระทรวงพลงังาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดส่ิงท่ีแน่นอนตอนน้ีก็คือทุกอย่างยงัอยู่

ในระหวา่งคาบเก่ียว ฉะนั้นบริษทัเอง ผมพยายามมองส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีตน้ทุนไม่แพง

มาก เราคงไม่ซ้ือโครงการท่ีซีโอดีแลว้ ผมอยากจะซ้ือโครงการท่ีเราสามารถสร้างเอง

ได้ แล้วก็ท  าให้มีก าไร ท าให้ผลประกอบการกลบัเข้ามาสู่บริษทัได้ แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้ น 

เรียนท่านผูถื้อหุ้น  เราอยู่ในระหว่างการศึกษา แลว้ก็แนวความคิดของการเพิ่มทุนก็

เป็นส่วนหน่ึงท่ีเราไดเ้สนอใหก้บัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก็เห็นดว้ย 

ผลสุดทา้ยประโยชน์สุดทา้ยก็กลบัมาสู่ผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ อีกขอ้หน่ึงนะครับ สงสัยว่าทางคุณสนัน่มีตั้งเป้าไวใ้นใจไหมครับวา่ในอนาคต

เราอยากใหก้ าลงัการผลิตของตวัธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นท่ีเท่าไหร่ 

คุณสนัน่  ศิริพนิชสุธา  :  ทั้งน้ีทั้งนั้นอยูท่ี่ท่านผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  สมมติว่าถ้าเกิดเป็นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปีขา้งหน้าล่ะครับ พอจะประมาณได้

ไหมครับ 
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คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา :  คณะกรรมการบริษทั ตอนน้ีเราอยูร่ะหวา่งศึกษา เรามีการประชุมบ่อยมากข้ึน ในการ

เพิ่มทรัพยสิ์นเขา้สู่บริษทั หาธุรกิจต่างๆท่ีสามารถสร้างรายได ้โดยใชป้ระโยชน์จาก 

  การเป็นบริษทัมหาชน และเรามีผูถื้อหุ้นท่ีน่ารักอย่างน้ี แน่นอนครับ เราพยายามใช้

สตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจใดก็แลว้แต่ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้เราต่อเน่ือง

นะครับ ผมหวงัวา่เราคงไดรั้บการสนบัสนุนจากท่านผูถื้อหุน้ครับ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ ขออีกขอ้นะครับ ขอ้สุดทา้ยแลว้ครับ ปีหนา้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จะมีโครงการ

ท่ีเราเปิดตวัของตวัเองไหมครับ 

คุณสนัน่  ศิริพนิชสุธา  :  มีครับ อยู่ในระหว่างการศึกษาครับ ผมให้หลกัการอย่างน้ีดีไหมครับ ผมมุ่งเร่ืองของ

การสร้างรายไดเ้ป็นหลกั ผมมุ่งเร่ืองของ Income Property เป็นหลกั ธุรกิจใดท่ีสร้าง

รายได้ต่อเน่ืองผมพยายามน าเขา้สู่บริษทั ACD นะครับ แลว้ก็พยายามพิจารณาเร่ือง

ตน้ทุน พยายามพิจารณาเร่ืองของผลตอบแทนเป็นหลกั yield ท่ีเราไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ี

เราซ้ือมาตอ้งดีพอควร โดยเฉพาะอย่างเช่นธุรกิจพลงังาน อย่างน้อยตอ้งมีสอง digit 

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

ทั้ งนั้นข้ึนอยู่กับกฎระเบียบต่างๆท่ีทางหน่วยงานราชการออกมานะครับ เพราะว่า

พลังงาน ผมยกตวัอย่าง ต้นทุนท่ีแท้จริง (ฟีดอินทารีฟ) ก็ลดลง Adder  ก็ไม่มีแล้ว  

ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (ฟีดอินทารีฟ) ทุกวนัน้ีก็เหลืออยูแ่ค่ 5.66 นะครับ การแข่งขนัก็สูงข้ึน

นะครับ แต่ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของพลงังานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกน้ี 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช :  ครับ ขอบคุณมากครับ 

พิธีกร  :  ค่ะ ขออนุญาตท่านผูถื้อหุน้แจง้ช่ือนามสกุลดว้ยนะคะ 

คุณกมัพล  เอ้ือผาณิช  :  ครับ ช่ือกมัพล  เอ้ือผาณิชครับ 

พิธีกร  :  ขอบคุณค่ะ 

ประธาน   :  ครับ มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ สอบถามไดเ้ลยนะครับ มติน้ีก็

คงจะตอ้งมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ 

สรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 9  วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้ง

แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระน้ีไม่ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้รวมประชุมทั้งส้ิน 120 ราย 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้ งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ               

ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  137,636,539 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  98.5175 

 ไม่เห็นดว้ย       1,821,100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    1.3035 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 

573,460,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท รวม 573,460,250  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น

(หุ้น) 

อตัราส่วน

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) วนั เวลา จองซื้อ 

และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู ้

ถื อ หุ้ น แต่ ละราย ถืออยู ่
(Right Offering) 

199,230,125    2 หุน้เดิม : 

1 หุน้ใหม่ 

3.00 บาท 8 -1 2  มิ ถุ น าย น 

2558 (รวม  5 วัน

ท าการ) นับตั้ งแต่

เวลา 09.00 – 15.30 น. 

 

 

 

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 ่ากวา่ 4.50 บาท และ
ไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

 

จะแจง้ใหท้ราบ

ภายหลงั 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น

(หุ้น) 

อตัราส่วน

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

รุ่นท่ี 4 (ACD-W4) ท่ีออก

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายท่ีได้

ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อ

หุ้น เดิมของบ ริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

รวมไม่เกิน 

199,230,125 

1 หุน้ RO ต่อ 

1 หน่วย

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมี

ราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1.00 บาทต่อหุน้ 

  

4. เพื่ อรอง รับการป รับ

สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 

รุ่น 2และ รุ่น 3 ท่ีอาจเกิด

ผลกระทบจากการเสนอ
ขายหุน้ราคาต ่า 

5,000,000     

  

สรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 10 วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั วาระน้ี

ไม่ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั ตำมท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที ่4   

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา ช้ีแจงรายละเอียด  ดงัน้ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมัติการออกใบส าคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่น 4  (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”)               
รวมจ านวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย  เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ 



   บรษิัท เอเชีย คอรป์อเรท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
   Asia Corporate Development Public Company Limited 

 405 ถ.บอนดส์ตรที ต.บำงพูด อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุร ี11120  
      โทร: 0-2504-5235-41 แฟกซ:์ 0-2504-5243,5245 

           อเีมล ์: info@acdplc.com 
 

หนา้ 19  จาก 20 

 
เอกสารแนบ  1 

(Sweetener) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
(Right Offering)  โดยบริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 
199,230,125 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ  านวน  โดยราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ 

ส าหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระท่ี 11  วาระเพื่อพิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ
จดัซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัรุ่นท่ี 4  ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 4  ตำมท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  139,457,639 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.8211 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง        250,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.1789 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากวาระในการขอมติท่ีประชุมผู ้ถือเรียบร้อยแล้ว                
ท่านผูหุ้น้ท่านใดมีค าถาม เน่ืองจำกกำรประชุมไดด้ ำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแลว้  

ประธาน : มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์   : ผม นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสมทบทุนไทย ผมอ่านรายงาน

การประชุมแล้วนะครับมีประเด็นจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ 

รายงานการจดการประชุมของท่านเป็นการจดรายงานการประชุมโดยใช้ภาษาพูด     

ซ่ึงผมอ่านไปอมยิ้มไปนะครับ เรียนตรงๆ ส่วนหน่ึงผมเลยมองว่าท่ีผูถื้อหุ้นหลายๆ

ท่านท่ีไม่มาเน่ืองจากวา่มีความเขา้ใจนะครับ วา่ขณะน้ีท่านก าลงัตอ้งการส่ือสารอะไร

กบั ผูถื้อหุ้น ก็ถือวา่เป็น ผมเองท าหนา้ท่ีตรงน้ีปีน้ีปีท่ีส่ีนะครับ เจอรายงานของท่านเขา้

ไป ผมอ่านไปอมยิ้มไป ก็เลยรู้สึกดีดี ก็เลยนะครับเล่าสู่กนัฟังว่าเป็นมิติใหม่ของการ

จดบนัทึกรายงานการประชุมของท่ีน่ีนะครับผม ซ่ึงน ามาสู่ค าถาม ณ ตรงน้ีครับผม ขอ
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อนุญาตสอบถามในส่วนของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตนะครับ ไม่ทราบว่า

ทางบริษทัได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธาน  :  ขอบคุณมากครับ ส าหรับเร่ืองคอรัปชั่น เราเป็นบริษทัเล็กๆและก าลงัเร่ิมด าเนินการ 

ไม่ใช่วา่เราจะละทิ้งอนัน้ี เราก็ไดด้ าเนินการอยู ่ซ่ึงก าลงัหาวธีิแบบใหม่ แต่วา่ท่ีแน่ๆ  ก็

คือ จากการท่ีเราดูแล้วผมว่าบริษทัมหาชนเร่ืองคอรัปชั่นคงน้อยมากไม่เหมือนกับ

ราชการ มีการประมูลมีการฮั้วกนัตลอด อนันั้นผมเห็นดว้ยน่าจะท าดว้ย  แต่ก็ไม่ใช่ว่า

เราจะไม่ท านะครับ เราท า เราก าลงัดูหลกัการกนัอยู่นะครับ ว่าควรจะเอาแบบไหน 

เพราะวา่ในเร่ืองของมหาชน บริษทัมหาชนก็คงไม่มีอะไรยากเยน็เท่าไหร่ แต่ก็ท  าครับ 

เห็นดว้ยนะครับ 

นำยภูมิรพี  อนนัทสิงห์ :  ขอบพระคุณครับท่าน 

ประธาน  :  นโยบายยงัมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เน่ืองจากประชุมท่ี

ไดด้ าเนินการครบวาระแลว้นะครับ  

คุณสนัน่ ศิริพนิชสุธา  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุ้น ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนร่วมกบั 

“บริษทั ACD” ผา่น “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  เพื่อส่งน ้ าใจไมตรีสู่พี่นอ้งชาวเนปาลผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหว

ซ่ึงสามารถร่วมบริจาคไดท่ี้ตูบ้ริจาคดา้นหนา้หอ้งประชุม  

ประธานกล่าวปิดประชุม  ในฐานะท่ีผมเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท   ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุณท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเรียนยืนยนัว่ำ คณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะท ำหน้ำท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น           
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผมขอปิดกำรประชุม ณ บดัน้ี 

ปิดประชุม   เวลา   11.20 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 

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

ซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
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สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามบัญชี 1 

ของ 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

คร้ังท่ี 15/2558 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากดั (“กิจการ หรือ โอริน”) จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ  รวมมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท จากผูถื้อหุ้นเดิมของกิจการ

คือ นายสรวุฒิ มานะสมจิตร ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็น

การไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ

ท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน  และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  

อน่ึง ตามท่ีบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (“ดีไอเอ”) เข้า

ตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในโอริน แล้วพบว่า

งบการเงินของโอรินไม่สะท้อนสถานะทางการเงินท่ีถูกต้องและแท้จริง เน่ืองจากมีรายการทางบัญชีหลาย

รายการของโอรินท่ีมีการบันทึกไม่ครบถ้วน เช่น การไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบริหารโครงการ  

รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคัญต่อมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท ในการ

นี ้ บริษัทจึงได้ท าการเจรจาต่อรองราคาซ้ือขายกับผู้จะขายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจะซ้ือจะขาย

หุ้น โดยผู้จะขายตกลงท่ีจะปรับราคาซ้ือขายเดิมท่ีตกลงไว้เป็นจ านวน 35 ,000,000 บาท จากเดิมจ านวน 

195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท (โดยจะท าการปรับราคาในงวดท่ี 2 และงวดท่ี 3) ซ่ึงเป็นไปตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 22/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558  ซ่ึงในการปรับ

ลดราคาซ้ือขายนี้ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนขนาดรายการสูงสุดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  โดยมี

รายละเอียดตามข้อ 3.2 ของสารสนเทศฉบับนี ้
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รายละเอียดการเขา้ท ารายการมีดงัน้ี 

1.วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

บริษทัจะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัโอริน จากนายสรวฒิุ มานะสมจิตร ต่อเม่ือเง่ือนไขการเขา้ท ารายการ (ตาม

ขอ้ 3.1) ส าเร็จลง ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2559 

2.คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  
 

ผูซ้ื้อ : บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูข้าย :  นายสรวฒิุ มานะสมจิตร  
หุน้ของบริษทั  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  
ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน :  ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ต่อกนั  

 
 3.ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ และขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ  

บริษทัจะด าเนินการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ โอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริน คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 

บาท โดยมีเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการดงัน้ี 

1)  บริษทัจะตอ้งพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของโอริน โดยไม่พบขอ้เท็จจริงใดท่ี

อาจส่งผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อกิจการของโอริน และต่อการเขา้ลงทุนของบริษทั 

2) บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

3.2 การค านวณขนาดรายการ  

จากการเขา้ท ารายการของบริษทัในคร้ังน้ี ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศรายการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงค านวณขนาดมูลค่าการไดม้าของสินทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 
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 เม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ  56.55 ของ

สินทรัพยร์วมของบริษทั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2558 และเม่ือค านวณรวมขนาดรายการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 

เดือนท่ีผ่านมา กล่าวคือ รายการได้มาซ่ึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ

เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ท่ีบริษทัได้แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 

2558) ซ่ึงมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัแลว้ ทั้งสองรายการจะมีขนาด

รายการรวมกนัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.39 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 ท่ีมีขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสูงกวา่ แต่ต ่าวา่ร้อยละ 100 ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัโอริน 

รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 

อน่ึง ในการค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนขา้งตน้ บริษทัพิจารณา

จากราคาซ้ือขายท่ีบริษทัตอ้งช าระให้แก่ผูข้ายเพื่อตอบแทนการไดม้าซ่ึงหุ้นของโอริน ซ่ึงคิดเป็นเงินจ านวน

ทั้งส้ิน 160 ลา้นบาทเท่านั้น โดยมิไดน้ าภาระหน้ีเงินกูข้องโอรินมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาซ้ือขายหุน้ใน

การค านวณขนาดรายการแต่อย่างใด เน่ืองจากภาระหน้ีเงินกู้ดงักล่าวเป็นสินเช่ือท่ีโอรินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงิน มิใช่หน้ีเงินกูผู้ถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูข้าย  

ทั้งน้ี ในการตกลงเขา้ซ้ือหุ้นจากผูข้ายในคร้ังน้ี  มิไดมี้ขอ้ตกลงให้บริษทั กรรมการหรือผูบ้ริหาร

ของบริษทัตอ้งเขา้ค ้าประกนัภาระหน้ีดงักล่าว  

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการ
ค านวณ 

สูตรการค านวณ มูลค่า – ล้านบาท (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (NTA)  

(NTA ของ บจ.A x สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x 100)  
NTA ของบริษทั 

(126.57 x 100) / 272.82 = 46.39 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ 
(ก าไรสุทธิของ บจ.A x สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x 100) 

ก าไรสุทธิของบริษทั 
ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก
โอรินมีขาดทุนสุทธิในปีล่าสุด 

3. เกณฑม์ูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน 

(จ านวนเงินท่ีรับหรือจ่ายให ้บจ.A x 100)  
สินทรัพยร์วมของบริษทั 

(160 x 100) / 282.96 = 56.55 

4. เกณฑม์ูลค่าทุนหุน้ 
(จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อช าระสินคา้ x 100) 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก
ไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ 



เอกสารแนบของส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 

หนา้ 4 จาก 9 

หน่วย
มูลค่า

(ล้านบาท)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ร้อยละ หน่วย
มูลค่า 

(ล้านบาท)
ร้อยละ หน่วย

มูลค่า(ล้าน

บาท)
หน่วย

มูลค่า
(ล้านบาท)

หน่วย
มูลค่า

(ล้านบาท)

1 ออริจินส์ บางมด-พระราม2 30 อาคารชุด 371 615 85 330 525 88.94 41 90 - - 371 615

รวม 371 615 85 330 525 88.94 41 90 - - 371 615

จ านวนทีร่อโอน

กรรมสิทธ์ิ
ล าดบั ช่ือและทีต่ั้งโครงการ

ระยะเวลา

พฒันา

โครงการ 

(เดอืน)

ประเภท

จ านวนทีโ่อน

กรรมสิทธ์ิแล้ว

ความคบืหน้าการ

ก่อสร้าง
จ านวนทั้งหมด ความคบืหน้าการขาย จ านวนคงเหลือ

4.รายละเอยีดของทรัพย์สินทีซ้ื่อ  

หุ้นสามญัของ โอริน จ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริน  

4.1 ขอ้มูลธุรกิจของ โอริน  

โอรินเป็นบริษัทจ ากัด ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105555108663 ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยขณะน้ีมีโครงการอาคารชุดท่ีอยูใ่น

ระหวา่งการพฒันา 1 โครงการ ช่ือโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ตั้งอยูบ่นท่ีดิน 2 แปลง คือ 

1) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6930 เลขท่ีดิน 40 หน้าส ารวจ 852 ต าบลบางมด อ าเภอบางขุนเทียน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา 

2) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17321 เลขท่ีดิน 35 หน้าส ารวจ 851 ต าบลบางมด อ าเภอจอมทอง จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 60 ตารางวา 

ท่ีดินรวมถึงส่ิงก่อสร้างดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ีสินต่อธนาคารธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริษทัคาดวา่โครงการน้ีจะพฒันาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกคา้

ไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. โอรินขายห้องชุดจ านวน 371 ห้องทั้ งหมดของโครงการในลักษณะเป็นห้องชุดพร้อม
เฟอร์นิ เจอร์และเค ร่ืองป รับอากาศ โดยมีราคาซ้ือขายห้องชุดของโครงการโดยเฉ ล่ียอยู่ ท่ี  1.65 
ลา้นบาทต่อยนิูต 

   2. ในส่วนของการก่อสร้างท่ียงัคงเหลืออีกร้อยละ 15 ผูข้ายแจง้ว่า จะตอ้งใช้เงินพฒันาโครงการ
ส่วนท่ีเหลืออีกเพียง 55 ลา้นบาท โดยปัจจุบนั โอรินมีวงเงินกูค้งเหลือกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
อีก 56.36 ลา้นบาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 24/8/2558) เพียงพอท่ีจะพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จ  

  3. หอ้งชุดท่ีขายไปทั้งหมดมีการวางมดัจ า โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย ซ่ึงก าหนดใหลู้กคา้ช าระ
เงินมดัจ าและเงินดาวน์คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าหอ้งชุด 

1 2 

3 

4 
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 4. ณ ปัจจุบนั มีลูกคา้จองห้องชุดของโครงการแล้วทั้งส้ิน 328 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 88.41 ของ
จ านวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ) โดยลูกคา้ไดว้างเงินมดัจ าและช าระเงินดาวน์ให้แก่โอรินแลว้คิดเป็น
เงินจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 51,965,759 บาท   

4.2 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 มีกรรมการทั้งหมด 1 คน ดงัน้ี 

(1) นายสรวฒิุ มานะสมจิตร 
กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

4.3 รายช่ือผูถื้อหุ้นของกิจการ ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558  

 
4.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั และสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว  

-ไม่มี- 
4.5 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ        

รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวน (หุ้น) มูลค่า (บาท) สัดส่วน 
1.นายสรวุฒิ มานะสมจิตร 15,000 15,000,000 10.00% 
2.นายสุมนต ์ มานะสมจิตร 15,000 15,000,000 10.00% 
3.นายพนัธ์วริศ  มานะสมจิตร 15,000 15,000,000 10.00% 
4.นายณทั  มานะสมจิตร 15,000 15,000,000 10.00% 
5.นางสาวเพชรรัตน์  มานะสมจิตร 15,000 15,000,000 10.00% 
6.นางสาวบุษยา  พลเยีย่ม 15,000 15,000,000 10.00% 
7.นายศิวชั  หลกับุญ 15,000 15,000,000 10.00% 
8.นายเตชสั  เดียววนิชกุล 15,000 15,000,000 10.00% 
9.นางอรุณี  สันติวงศ ์ 15,000 15,000,000 10.00% 
10.นางธารทิพย ์ อนนัตสุวรรณ 15,000 15,000,000 10.00% 

รวม 150,000 150,000,000 100.00% 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 266,384,085.45 201,920,521.57 197,184,514.33 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,823,228.02 7,217,684.74 0.00 
รวมสินทรัพย ์ 273,207,313.47 209,138,206.31 197,184,514.33 
หน้ีสินหมุนเวยีน 46,996,419.51 22,560,519.95 272,455.48 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 99,640,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00 
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หมายเหตุ โอรินไม่ไดจ้ดัท างบการเงินภายในส าหรับงวดคร่ึงปี 2558 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
หลกัทรัพย ์ :   หุน้สามญัของโอริน จ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท คิด

เป็นหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  

ราคาซ้ือ  :  160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซ้ือขายต่อหุ้นในอตัรา 1,066.67 บาทต่อหุ้น) 

หมายเหตุท่ีมาของราคาซ้ือ 

  ณ ส้ินปี 2557 หุ้นของโอรินมีมูลค่าทางบัญชีในอัตรา 843.81 บาทต่อหุ้น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการว่าจ้างดีไอเอ เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะ
กิจการทางด้านบัญชีของโอริน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด ณ 
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 หุ้นของโอรินมีมูลค่าทางบัญชีเป็นจ านวนเท่ากับ 
931.77  บาทต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษทัจะตกลงซ้ือขายหุ้นของโอรินใน
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีก็ตาม แต่เม่ือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ข้อมูลผลตอบแทนจากการ
ลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับ(ROI) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู ้
ประเมินราคาอิสระ และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ประกอบกนัแล้ว เห็นว่าโครงการ 
Origins บางมด-พระราม 2  ของโอรินเป็นโครงการท่ีพฒันาใกลแ้ลว้เสร็จและมี
ยอดจองซ้ือห้องชุดในระดบัท่ีน่าพอ ใจ  จึงถือเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ
สร้างผลก าไรตอบแทนใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ ไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน 

 
 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 
รวมหน้ีสิน 146,636,419.51 69,560,519.95 47,272,455.48 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 
รวมส่วนผูถื้อหุน้  126,570,893.96 209,138,206.31 149,912,058.85 
รายไดร้วม 30,750.30 361,502.61 464,514.33 
ค่าใชจ่้ายรวม 9,602,637.26 9,051,501.83 288,000.00 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน (9,571,886.96) (8,689,999.22) 176,514.33 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (13,006,792.40) (10,334,372.49) (87,941.15) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (86.71) (68.90) (0.59) 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 843.81 1,394.25 999.41 
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โครงการอาคารชุด    
ท่ีอยูใ่นระหวา่งการ  :    โครงการ Origins บางมด-พระราม 2 มูลค่าประมาณ 619.40  ล้านบาท 

จ านวน 371 ยูนิต คาดว่าโครงการน้ีจะพฒันาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่
ลูกคา้ไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นตน้ไป  

เง่ือนไขการช าระ  :  1) บริษทัตอ้งช าระเงินมดัจ าเพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายหุ้นในวนัท่ีลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หุ้น ในอตัราร้อยละ 60 ของราคาซ้ือขาย หรือคิดเป็นเงิน
ทั้งส้ินจ านวน 117,000,000 บาท (ซ่ึงบริษัทได้ช าระเงินมดัจ าในงวดท่ี 1 
แลว้เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558)  

  2) บริษทัจะต้องช าระเงินงวดท่ีสอง ในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซ้ือขาย 
หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 21,500,000 บาท ในวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 
ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 14 มกราคม 2559 หรือวนัอ่ืนใดท่ีจะพึงเล่ือนออกไป) ได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการซ้ือหุ้นสามัญของโอริน ได้ตาม
เง่ือนไขของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

  3) บริษทัจะตอ้งช าระเงินงวดสุดท้ายในวนัท่ีการซ้ือขายท่ีจะขายทั้งหมด
เสร็จสมบูรณ์ เป็นเงินทั้งส้ิน 21,500,000 บาท 

  ทั้งน้ี ผูซ้ื้อ และ ผูข้ายรับทราบและตกลงให้มีการปรับปรุงราคาซ้ือขายงวด
สุดทา้ยท่ีจะตอ้งช าระให้แก่ผูข้ายในมูลค่าท่ีเทียบเท่ากบัรายการทรัพยสิ์น
และเงินสดของโอรินท่ีเปล่ียนแปลงไปในส่วนท่ีมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีเขา้
ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ จนถึง ณ วนัท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ 

เง่ือนไขการซ้ือขาย  :  1) ตามเง่ือนไขการช าระราคา ผูข้ายตกลงท่ีจะจ าน าหุ้นท่ีถืออยู่ จ  านวน 
90,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของโอริน) ให้กับ
บริษทั เพื่อเป็นประกนัการถือหุ้นในระหวา่งระยะเวลาก่อนการขายหุ้นของ
โอรินให้แก่บริษัท ณ วนัท่ีบริษัทได้ช าระเงินในงวดท่ี 1 ให้กับผู ้ขาย                  
ซ่ึงผูข้ายหุน้ไดจ้  าน าหุน้จ านวน 90,000 หุน้ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

  2) ผูข้ายตกลงท่ีจะจ าน าหุ้นท่ีถืออยู่ จ  านวน 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของโอริน) ให้กบับริษทั เพื่อเป็นประกนัการถือหุ้น
ในระหวา่งระยะเวลาก่อนการขายหุ้นของโอรินให้แก่บริษทั ณ วนัท่ีบริษทั
ไดช้ าระเงินในงวดท่ี 2 ใหก้บัผูข้าย 

  3) ในการตดัสินใจซ้ือหุ้นโอรินจากผูข้ายนั้น บริษทัจะตอ้งพึงพอใจในผล
การตรวจสอบสถานะกิจการของโอริน โดยไม่พบขอ้เทจ็จริงใดท่ีอาจส่งผล
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กระทบทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อกิจการของโอริน หรือต่อการเขา้ลงทุน
ของบริษทั 

  4) หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติไม่อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นโอริน ใน
ราคาซ้ือขายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ผูข้ายตกลงท่ีจะคืนเงินทั้งหมดในงวดท่ี 1 
เต็มจ านวนให้กับบริษทั โดยไม่มีภาระดอกเบ้ียใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ี
บริษทัก าหนด  

 
6.มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา  

 หุน้สามญัของ โอริน จ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 
 
7. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

 ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคายติุธรรมของกิจการ นั้น พิจารณาจากราคาประเมินโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระจ านวน 2 รายท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 

ก. บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จ ากดั  
มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท  
ภายใตว้ธีิตน้ทุน และวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  

ข. บริษทั นวมินทร์แอพไพรซลั แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 มูลค่าโครงการเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จเท่ากบั 692.6 ลา้นบาท 

 ภายใตว้ธีิประเมินรายได ้และวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด  
 
8. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัท  

 การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทั เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของ          
โอริน ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างก าไรได้เป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งจะเป็นการขยายช่องทาง และแหล่งรายไดเ้พิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่บริษทั  
และสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้  
 
9. แหล่งเงินทุนทีใ่ช้  

 เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 
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สารสนเทศตามบญัชี 2 เกีย่วกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 

 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบ 1 ของส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยน้ี) 

2. ข้อความเกีย่วกบัความรับผดิชอบของกรรมการในข้อมูลทีร่ะบุในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

 กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ ไดต้รวจทานขอ้มูลในสารสนเทศน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั และขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ และไม่ไดมี้การละเวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี หรือตอ้งระบุไวใ้นสารสนเทศน้ี ตลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อยา่งใด 

3. คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระทีใ่ห้ความเห็นเกีย่วกบัการท ารายการ 

3.1 คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

 ก. การถือหุน้และความสมัพนัธ์ของท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทั 

  -ไม่มี- 

 ข. ค ายนิยอมของท่ีปรึกษาทางการเงินใหเ้ผยแพร่ความเห็น 

  บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยนิยอมใหเ้ผยแพร่ความเห็น 

 ค. วนัท่ีใหค้วามเห็น 

  วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558 

4. สารสนเทศตามบญัชี 2 

4.1 ข้อมูลการด าเนนิธุรกจิโดยสรุป 

บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจ

ผลิตและส่งออก ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ท่ีมีการใช้

ช้ินส่วนท่ีท าจากไมเ้ป็นส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองเล่นปาเป้าอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Dart Board)   โต๊ะพูล (Pool Table) 

และโต๊ะฟุตบอล (Soccer Table) เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกคา้จะน าไป

จ าหน่ายต่อให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ (Distributor) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (Agent) และผูป้ระกอบการ (Operator) ของลูกคา้

อีกทอดหน่ึงภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง  และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและ น าหุ้นเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 

โดยบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท เพ่ือประกอบกิจการ

ผลิตดอกล าโพง และตู ้ล  าโพงส าหรับเคร่ืองเสียงเพื่อใช้ในบ้าน  และช้ินส่วนเคร่ืองใช้ท่ีท าจากไม้ตามค าสั่งซ้ือของ

ผูป้ระกอบการในประเทศเป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มผูก่้อตั้งไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลเอ้ียวศิวิกูล และนายธเนศ ดิลกศกัยวิทูร ต่อมาในปี 
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2539 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 2.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 10 บาท เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ  

 ระหว่าง ปี 2556 บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 4  ตุลาคม 2556  เพ่ือขอมติผูถื้อหุ้นร่วมพิจารณา
อนุมติัการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  พร้อมการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบับริษทั เน่ืองจากบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลกั จึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้
เหมาะสมกบัธุรกิจ ณ ปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 (วนัแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XA) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 
1,149,760,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,149,760,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.0 บาท และมีทุนช าระแลว้
เป็นเงินทั้งส้ิน 398,460,250 บาท โดยมีหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จ านวน 398,460,250 หุน้ 

 
4.1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทพฒันาท่ีดินและก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัโดยเน้นการพฒันา
โครงการหมู่บา้นจดัสรร และโครงการอาคารชุด ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารศึกษาเป็นหลกั  โดยโครงสร้างการ
ลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจบริการทางการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ บริษทัและบริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และ กลุ่มบริการทางการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

4.1.2 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

- กลุ่มธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,275,000 บาท (หน่ึงพนัสองร้อย
เจ็ดสิบห้าลา้นบาทถว้น) ทุนท่ีช าระแลว้จ านวน  398,460,250 บาท (สามร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสอง
ร้อยหา้สิบบาทถว้น) ในปี 2556 ไดเ้ร่ิมการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นหลกั บริษทัฯ ไดพ้ฒันา
โครงการเพ่ืออยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้ งน้ีบริษทัฯจะมีแนวนโยบายในการบริหารงานและว่าจา้ง
ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นตามแบบท่ีก าหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจดัส่งวิศวกรและสถาปนิกของ
บริษทัไดเ้ขา้ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใตช่ื้อ โครงการตกัสิลา เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียม จ านวน 4 
ชั้น ทั้ งหมด 4 อาคาร ห้องพกัอาศัยจ านวน 75 ยูนิต สถานท่ีตั้ง ใกลแ้หล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลยั จงัหวดั
มหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 165,841,994.28 บาท ซ่ึงโครงการดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพฒันาใหแ้ลว้เสร็จ 

- กลุ่มธุรกจิบริการ 

 บริษทั บูสท์พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ย)  สถานท่ีตั้ง อาคารเลขท่ี 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ต าบล
บางพูด อ าเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี จัดตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้วจ านวน 
30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) ประกอบธุรกิจรับจา้งจัดงานทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ีทุกรูปแบบจัด
คอนเสิร์ตและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
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4.1.3 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  

 บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั หรือธุรกิจซ่ึง

อยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนัด และช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดย

ส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบ

ต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญั บริษทัจะก าหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ในกรณีท่ีลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนัก    

แต่จะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมนั้นๆ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากัด      
จ านวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 116.66 บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั อยา่งไรก็ตาม จากกรณีขอ้พิพาทของบริษทั สมุย เพนนินซูลา จ ากดั         
กับคุณสุธาสินี เสตะพันธุ ในเร่ืองเงินกู้ส่งผลให้ บริษัทมีมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                 
คร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขายหุ้นท่ีร่วมลงทุนกับ        
คุณสุธาสินี เสตะพนัธุ ในบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั ออกโดยจะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่ท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย และมอบหมายให้ นายกมล เอ้ียวศิวิกูล 
ประธานกรรมการ เป็นผูพ้ิจารณาเจรจา หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขการขายหุน้ทั้งหมด โดยตอ้งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกรบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั และเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ก่อนการด าเนินการต่อไป 

ระหวา่งปี 2552 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้โอนเงินลงทุนดงักล่าวไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ือรอการ

ขาย ดว้ยมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีโอนในเดือนธันวาคม 2555 บริษทับันทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนระยะยาวอ่ืน ของบริษทัภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั เน่ืองจากมีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมาก

และคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุ

ทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและ 140 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้บริษทัลงทุนในบริษทั เมดดาลิสท ์
วิชั่น จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จัดท า ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์ และโฮมเพจ               
รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สายโทรศพัท ์เกม
ออนไลน์ โดยลงทุนในหุ้นสามัญจ านวน 1,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุน 
17,800,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
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 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริษทั     
ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 45 
ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริษทั 
บูสท ์พลสั จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 3.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
18.00 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการ รับจา้งจดังานทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานท่ี จดัคอนเสิร์ต และจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการช าระหุ้นสามญัเพ่ิมจ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท 

คิดเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั บูสท ์พลสั จ ากดัรวม 30 ลา้นบาท 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุน ในบริษทั   
กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 0.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการผลิตขอ้มูลน่ิง เสียง 
ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว ผา่นระบบส่ือสารทุกประเภท และในปี 2556 บริษทัไดช้ าระเงินลงทุนเป็นการ
ช าระหุ้นสามญัเพ่ิม จ านวน 3 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12  ลา้นบาทมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทั  กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดัรวม 12 ลา้นบาท  ในช่วงเดือน มีนาคม ปี 2556 ฝ่ายบริหารมี
มติเสนอให้จ าหน่ายหุน้ทั้งหมดในบริษทั กริฟฟิน เอฟโวลูชัน่ จ ากดั จ านวน 0.2 ลา้นหุน้ ในการประชุม
กรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2556 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ค่อนขา้งสูงท าให้บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้การด าเนินกิจการตลอดระยะท่ีผ่านมาและมีแนวโน้มขาดทุน
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงเห็นควรใหจ้ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมด 

 
เงนิลงทุนของบริษัท 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม ณ กันยายน 2558 

บริษทั ทุนออกจ าหน่ายและเรียก
ช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วนการถือหุน้
(%) 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อ่ืนท่ี
มากกวา่ร้อยละ 10 

เมดดาลิสท ์ วชิัน่ 20 89 - 

บูสท ์พลสั จ ากดั 30 99.99 - 
เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่ 10 99.99  
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เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  

 สดัส่วนการถือหุน้(%) ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

ภูเก็ต เพนนินซูล่า 20 600 
ออร่า  ดรีม 9 500 

 

4.2 รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

4.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2558  ตามหนงัสือรับรองของบริษทั ประกอบดว้ย 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท
ตามทุนทีอ่อกและเรียกช าระ

แล้ว (ร้อยละ) 1/ 

1.  พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ - 

2.  นายประทีป  อนนัตโชติ รองประธานกรรมการ - 

3.  นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา กรรมการและกรรรมการผูจ้ดัการ 6.589 
4.  นางภวญัญา  กฤตชาติ ประธานกรรมการตวจสอบ - 
5.  นายชินภทัร  วสุิทธิแพทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
- 

6.  นายวรัิต   จนัทร์ศิริวฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 
7.  นายเกลน  ลาว เลียน เซ่ง กรรมการ - 
8.  นายออย บุน อนั กรรมการ - 
9.  นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์ กรรมการ - 

 

หมายเหตุ: 1/ การถือหุน้ของบุคคลดงักล่าวไดน้บัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  
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4.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2558   
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ช าระแล้ว 

1. นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา 38,300,000 6.589 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,823,800 3.927 

3. นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ 20,050,000 3.450 

4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 15,398,911 2.649 

5. น.ส.พรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 14,227,200 2.448 

6. นางภทัรภร ลิมปนวงศแ์สน 11,907,800 1.282 

7. นายอรรถรัตน์  ลีลาภทัร์ 11,587,550 1.994 

8. นายณฐัวฒิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.726 

9. นายชุน เฉิน 9,959,800 1.714 

10. MEDALIST MARKETING CORPORATION 8,000,000 1.376 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 418,945,024 72.845 

รวมหุ้นทุนทีอ่อกจ าหน่าย 581,229,485            100.00 
 

หมายเหตุ: 1/การถือหุ้นของบุคคลดงักล่าวไดน้บัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558   

       (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 

 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ช าระแล้ว 

1. นายสนัน่  ศิริพนิชสุธา 38,300,000 6.589 

  รวม 38,300,000 6.589 
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4.3 โครงสร้างรายได้ ส าหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดอืนของปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

โครงสร้างรายได้รวมการจ าหน่ายผลติภัณฑ์หลกัจ าแนกตามผลติภัณฑ์ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งการลงทุน 

 

4.4 งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดอืนของปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

(หน่วย: พนับาท) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
      

  

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,345 17.01 30,114 7.57 6,274 2.07 172,552 21.37 

  เงินลงทุนชัว่คราว 45,000 13.83 0 0.00 11,539 3.80 200,000 24.77 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
      

  

  -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,448 0.45 0 0.00 7,600 2.50 0 0.00 

  -กิจการอ่ืน 23,565 7.24 20,514 5.15 61,271 20.17 2,979 0.37 

  - ลูกหน้ีจากการขายเงินมดัจ า 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23,000 2.85 

  เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 6,238 1.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 26,427 8.12 8,878 2.23 0 0.00 0 0.00 

  เงินประกนัโครงการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35,000 4.34 

  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 69,266 21.29 242,583 60.95 165,842 54.60 168,106 20.82 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,140 0.35 34,144 8.58 4,048 1.33 8,110 1.00 

 
 

        

ประเภทของรายได้ 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองเล่นสนัทนาการ 21.65 23.89 7.18 8.01 3.61 7.02 - - 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการจดังานฯ 63.84 70.43 78.44 87.54 47.12 91.62 0.44    1.58 

รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - 

รายไดอ่ื้น 5.15 5.68 3.98 4.45 0.70 1.36 27.45 98.42 

รายได้รวม 90.64 100 89.60 100 51.43 100 27.89 100 
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รายการ 
(หน่วย: พนับาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 228,429 70.21 336,233 84.48 256,574 84.48 609,747 75.52 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
      

  

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 416 0.13 1,493 0.38 0 0.00 100,000 12.39 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 45,000 13.83 45,000 11.31 45,000 14.82 45,000 5.57 

  เงินมดัจ าค่าท่ีดิน    0 0.00 11,000 2.76 0 0.00 0 0.00 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 24,561 7.55 3,760 0.94 1,532 0.50 52,185 6.46 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,944 8.28 176 0.04 180 0.06 153 0.02 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 320 0.08 433 0.14 270 0.03 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 96,936 29.79 61,749 15.52 47,145 15.52 197,608 24.48 

รวมสินทรัพย์ 325,365 100.00 397,982 100.00 303,719 100.00 807,355 100.00 

 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

(หน่วย: พนับาท) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  

หนีสิ้น 
      

  

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
      

  

  - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 337 0.10 0 0.00 638 0.21 0 0.00 

  - ผูค้า้ทัว่ไป 14,742 4.53 15,752 3.96 9,441 3.11 1,790 0.22 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

198 0.06 106 0.03 0 0.00 1,143 0.14 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 750 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,334 0.66 

  เงินรับล่วงหนา้ 13 0.00 3,770 0.95 577 0.19 674 0.08 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 679 0.21 5,908 1.48 1,987 0.65 6,540 0.81 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 16,719 5.14 25,536 6.42 12,643 4.16 15,481 1.92 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  286 0.09 179 0.04 0 0.00 5,108 0.63 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44,264 5.48 



หนา้ 9 จาก 28 

รายการ 
(หน่วย: พนับาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 6,420 1.97 202 0.05 339 0.11 492 0.06 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,706 2.06 381 0.10 339 0.11 49,864 6.18 

รวมหนีสิ้น 23,425 7.20 25,917 6.51 12,982 4.27 65,345 8.09 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  

ทุนเรือนหุ้น 
      

  

  ทุนจดทะเบียน 250,000 
 

1,275,000 
 

1,275,000 
 

1,149,760  

  ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 250,000 76.84 397,410 99.86 398,460 131.19 581,229 71.99 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 269,947 82.97 292,177 73.41 292,177 96.20 624,226 77.32 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
      

  

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9,834 3.02 9,834 2.47 9,834 3.24 9,834 1.22 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (227,269) (69.85) (325,861) (81.88) (408,092) (134.36) (471,630) (58.42) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (572) (0.18) (1,495) (0.38) (1,642) (0.54) (1,649) (0.20) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 301,940 92.80 372,065 93.49 290,737 95.73 742,010 91.91 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 325,365 100.00 397,982 100.00 303,719 100.00 807,355 100.00 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

(หน่วย: พนับาท) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ 
      

  

  รายไดจ้ากการขาย 19,826 21.87 5,908 6.59 3,611 7.02 0 0.00 

  รายไดจ้ากการบริการ 65,662 72.44 79,709 88.96 47,122 91.62 443 1.59 

  ดอกเบ้ียรับ 3,903 4.31 902 1.01 448 0.87 8,706 31.22 

  รายไดอ่ื้น 1,247 1.38 3,078 3.44 249 0.48 2,562 9.19 

  หน้ีสูญรับคืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16,177 58.01 

รวมรายได้ 90,638 100.00 89,597 100.00 51,430 100.00 27,888 100.00 

ค่าใชจ่้าย 
      

  



หนา้ 10 จาก 28 

รายการ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ตน้ทุนขาย 23,925 26.40 29,769 33.23 17 0.03 0 0.00 

  ตน้ทุนบริการ 57,546 63.49 80,253 89.57 51,064 99.29 295 1.06 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,533 20.45 11,082 12.37 1,414 2.75 5,081 18.22 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,893 38.50 46,721 52.15 50,045 97.31 54,257 194.55 

  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจดัคอนเสิร์ต 0 0.00 0 0.00 23,411 45.52 0 0.00 

  ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,815 13.68 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0 0.00 21,227 23.69 0 0.00 0 0.00 

  ขาดทุนจากการขายโครงการ 138,060 152.32 0 0.00 7,822 15.21 0 0.00 

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27,719 99.39 

  ตน้ทุนทางการเงิน 192 0.21 124 0.14 35 0.07 266 0.95 

รวมค่าใช้จ่าย 273,149 301.36 189,176 211.14 133,808 260.17 91,433 327.86 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (182,511) (201.36) (99,579) (111.14) (82,378) (160.17) (63,545) (227.86) 

ท่ีมา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 

 

งบกระแสเงนิสด 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

(หน่วย: พนับาท) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากการด าเนินงาน (41,856) (262,720) (16,135) (71,676) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน 91,029 68,798 (8,470) (323,455) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (159) 168,691 765 561,409 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 49,014 (25,231) (23,840) 166,278 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 6,331 55,345  30,114  6,274 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 55,345 30,114  6,274 172,552 
ท่ีมา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)                                                   
   

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  13.66  13.17  20.29  39.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  7.50  1.98  6.86  25.74 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  -4.02  -12.43  -0.85  -5.10 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  4.16  3.94  1.15  0.59 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  87.82  92.73  317.18  620.70 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  2.67  6.23  11.51  n/a 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  136.79  58.56  31.72  n/a 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)  8.63  7.14  3.93  0.06 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  42.30  51.14  92.92  5,723.69 

Cash Cycle (วนั)  182.32  100.16  255.98  n/a 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILTY 
RATIO)    

 

อตัราก าไรขั้นตน้(%)  11.09%  -28.50%  -0.69%  33.41% 
อตัราก าไรจากการดาเนินงาน(%)  -57.80%  -96.02%  -102.12%  -13,361.17% 

อตัราก าไรอ่ืน (%)  5.68%  4.44%  1.36%  98.41% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
อตัราก าไรสุทธิ (%)  -201.36%  -111.14%  -160.17%  -227.86% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)  -46.43%  -29.55%  -24.86%  -12.31% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICENCY 
RATIO)    

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -44.55% -27.53% -23.48% -11.44% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -288.34% -274.19% -2889.06% -230.96% 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.22 0.25 0.15 0.05 
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รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 
RATIO)    

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.08 0.07 0.07 0.09 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -217.00 -2,117.71 -460.00 -268.46 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ค าอธิบายการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานปี 2555 - 2557 

รายได้ 
บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2557 จ านวน 51.43 ลา้นบาท ลดลง 38.17 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 42.60 เม่ือเทียบกบั

ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยแหล่งรายไดส้ามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น 
ดงัน้ี  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 19.83 21.87 5.91 6.6 3.61 7.02 
รายไดจ้ากการบริการ 65.66 72.45 79.71 88.96 47.12 91.62 
รายไดอ่ื้น 5.15 5.69 3.98 4.44 0.7 1.36 
รวมรายได ้ 90.64 100 89.60 100 51.43 100 

หมายเหต ุรายไดอ่ื้น เช่น รายไดจ้ากการบริการ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนและค่าบริการขอ้มูล online ผา่นระบบเครือข่ายผา่นตูเ้คร่ืองเล่นปาเป้าของบริษทั เป็นตน้  

 
รายได้จากการขาย  
ส าหรับรายไดจ้ากการขายในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 19.83 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.15 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 23.65 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศเม่ือเทียบกับ
รายไดจ้ากการขาย คิดเป็นร้อยละ 83.16 ซ่ึงรายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายเคร่ืองเล่นปาเป้า
อิเลคทรอนิคส์ในต่างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 31.06 ของรายไดจ้ากการขาย เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง เป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดผลิตภณัฑเ์พ่ือความบนัเทิง  

ส าหรับรายไดจ้ากการขายในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 5.91 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 70.20 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 19.83 ล้านบาท  เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดผลิตภณัฑเ์พ่ือความบนัเทิง 
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ส าหรับรายได้จากการขายในปี  2557 บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน  3.61 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 38.92           
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 5.91 ลา้นบาท เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัท าใหไ้ม่มีการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจเดิม และยงัไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจใหม่เน่ืองจากอยูใ่นขั้นตอนของการลงทุน  

 
รายได้จากการบริการ  
รายไดจ้ากการบริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการให้เช่าเคร่ืองเล่นอิเล็กทรอนิคส์ ของบริษทัใหญ่ และรายไดจ้ากการจดั

งานของบริษทัยอ่ย ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการคิดเป็นร้อยละ 88.96 ของรายไดร้วมของบริษทั  
ส าหรับรายได้จากการบริการในปี 2557 เป็นรายไดจ้ากการจดังานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงมีรายได้จ านวน 

47.12 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ40.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 78.82 ลา้นบาท (เฉพาะรายไดข้องบริษทั
ดงักล่าว) เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัในธุรกิจดงักล่าว  

 
รายได้อ่ืน  
รายไดอ่ื้นของบริษทั ไดแ้ก่ รายได้จากการบริการ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจไหน่ายสินทรัพย ์ก าไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน และค่าบริการขอ้มูล Online ผา่นระบบเครือข่ายผา่นตูเ้คร่ืองเล่นปาเป้าของ Medalist เป็นตน้ ในปี 2555 บริษทัมี

สัดส่วนรายไดอ่ื้นคิดเป็นร้อยละ 5.68 ของรายไดร้วมของบริษทั ในปี 2556 บริษทัมีสัดส่วนรายไดอ่ื้นคิดเป็นร้อยละ 4.44 

ของรายไดร้วมของบริษทั ในปี 2557 บริษทัมีสดัส่วนรายไดอ่ื้นคิดเป็นร้อยละ 1.36 ของรายไดร้วมของบริษทั โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากดอกเบ้ียรับ 

ต้นทุนขาย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ตน้ทุนจากการขาย 18.46 9.78 0.02 
รายไดจ้ากการขาย 19.83 5.91 3.61 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ) 93.09 165.48 0.55 

 

ตน้ทุนขายของบริษทัประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  
ส าหรับปี 2555 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 18.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.09 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง ค่าใชจ่้ายคงท่ียงัคงเท่าเดิม  
ส าหรับปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 9.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 165.48 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง ค่าใชจ่้ายคงท่ียงัคงเท่าเดิม  
ส าหรับปี 2557 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 0.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงลดลงเม่ือ

เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในส่วนของสินคา้และวสัดุ

ประกอบการผลิตทั้งจ านวน ตน้ทุนขายท่ีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเพ่ือจ าหน่ายเท่านั้น 
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ต้นทุนบริการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ตน้ทุนจากการบริการ 57.55 80.25 51.06 
รายไดจ้ากการบริการ 65.66 79.71 47.12 
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการบริการ (ร้อยละ) 87.64 101.93 108.36 

 
ส าหรับปี 2555 บริษทัมีตน้ทุนบริการ จ านวน 57.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของรายไดจ้ากการบริการ ซ่ึง

เพ่ิมข้ึน เน่ืองรายไดจ้ากการจดังานของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  
ส าหรับปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนบริการ จ านวน 80.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 101.93 ของรายไดจ้ากการบริการ ซ่ึง

เพ่ิมข้ึน เน่ืองรายไดจ้ากการจดังานของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน และมีค่าใชจ่้ายในการจดังานบางโครงการยงัไม่มีการรับรู้รายได ้ 
ส าหรับปี 2557 บริษทัมีตน้ทุนบริการ จ านวน 51.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 108.36 ของรายไดจ้ากการบริการ ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการจดังานบางโครงการท่ีเกิดผลขาดทุนเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 18.53 11.08 1.41 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ 28.85 168.29 75.37 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11.51 9.81 5.94 
     รวมค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร 58.89 189.18 87.72 
     รวมรายได ้ 90.64 89.6 51.43 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) 64.97 211.13 160.84 

 
ในปี 2557 2556 และ 2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 82.72 ลา้นบาท จ านวน 189.17 ลา้น

บาทและ จ านวน 58.89 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด เช่น ค่าจดัการ
ด้านการตลาด  ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าตัดจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน หน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นและขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจดังานฯ เป็นตน้ 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก าไรสุทธิ (185.51) (99.58) (82.38) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.73) (0.32) (0.31) 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (201.37) (111.14) (159.89) 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) (46.43) (26.76) (24.70) 
อตัราผลตอบแทนส่วนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) (44.55) (27.53) (23.47) 

อตัราส่วนทางการเงินในปี 2556 และ 2555 ท่ีลดต ่าลง เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดผลิตภณัฑเ์พ่ือความบนัเทิง เป็นเหตุใหก้ าไรจากผลการด าเนินงานลดลง ส่วนในปี 2557 เกิดจาก
การท่ีบริษทัยงัไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งยงัอยูใ่นขั้นตอนการลงทุน รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน หน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั และขาดทุนจากการลด
มูลค่าของเงินลงทุน  

 
ผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 27.89 ลา้นบาท ลดลง เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนท่ีมีจ านวน 36.76 ลา้นบาท หรือ ลดลง จ านวน 8.87 ลา้นบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 24.13  โดยมีรายไดจ้าก
การขายและให้บริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 0.44 ลา้นบาท ลดลง เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
จ านวน 36.04 ลา้นบาท หรือ ลดลง จ านวน 35.60 ลา้นบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 98.75 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการ สาเหตุหลกัเกิดจาก บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นขั้นตอน
ของการลงทุนและยงัไม่มีการรับรู้รายไดใ้นปัจจุบนั 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 0.30 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 37.52  ลา้นบาท หรือ ลดลงจ านวน 37.22 ลา้นบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 99.20โดยมี
ก าไรขั้นตน้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 0.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.09 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนขั้นตน้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 1.48 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ สาเหตุหลกัท่ีท าใหปี้ 2557 เกิดผลขาดทุนจากการ
ขายและใหบ้ริการเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท าใหเ้กิดผลกระทบกบัโครงการบางส่วนของบริษทัยอ่ย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 91.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนท่ีมีจ านวน 69.24 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน จ านวน 21.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 สาเหตุหลกัเกิดจาก 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัมีการวางแผนการลงทุนและการเพ่ิมทุนในระหวา่งปี 
 
ในขณะท่ีบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 0.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนท่ีมีจ านวน 0.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน จ านวน 0.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1,250 สาเหตุหลกัเกิดจาก บริษทัมี
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การกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน  ท าให้บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
จ านวน 63.55 ลา้นบาท ลดลง เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 69.86 ลา้นบาท หรือ ลดลงจ านวน 6.31 ลา้น
บาท คิดเป็นการ ลดลงร้อยละ 9.03 โดยบริษทัมีอตัราขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 227.86 ของ
รายไดร้วม ซ่ึงเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปีก่อนท่ีเท่ากบัร้อยละ 190.41 
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ  
สินทรัพย์  

ณ ส้ินปี 2557 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 303.72 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงมีจ านวน 
397.98 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์รวมในปี  2557 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  256.57 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  84.48            
ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 47.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ15.52 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบั 
ณ ส้ินปี 2556 ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน 347.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
50.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของสินทรัพยร์วมโดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการลดลงของสินทรัพย ์เกิดจาก
การจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินคา้
ลา้สมยัเพ่ิมข้ึน และการบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน  

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 397.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2555 ซ่ึงมีจ านวน 
325.37 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์รวมปี  2556 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 347.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของ
สินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 50.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 
2555 ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน 228.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.21 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 96.94 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของสินทรัพยร์วม โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาคญัของการลดลงของสินทรัพย์ เกิดจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัเพ่ิมข้ึน และการบนัทึกขาดทุนจากการลด
มูลค่าของเงินลงทุน  

ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 325.37 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2554 ซ่ึงมีจ านวน 
493.92 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์รวมปี  2555 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 228.43 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 70.21 ของ
สินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 96.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 
2554 ท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน 194.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 299.87 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของสินทรัพยร์วม โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการลดลงของสินทรัพย์ เกิดจากการตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัเพ่ิมข้ึน และการบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนช่ัวคราว  

ในปี 2557 เงินลงทุนชัว่คราวของบริษทั มีจ านวน 11.54 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจา อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.125
ต่อปี  

ในปี 2556 บริษทัไม่มีเงินลงทุนชัว่คราว  
ในปี 2555 เงินลงทุนชัว่คราวของบริษทั มีจ านวน 45.00 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจา อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 

ต่อปี  
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ลกูหนีก้ารค้า  
ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2557 มีจ านวน 13.91 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 6.31 ลา้นบาทและ

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 7.60 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2556 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 19.77 ลา้นบาท
แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 19.77 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน และบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน  

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2556 มีจ านวน 19.77 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 19.77 ลา้นบาท โดย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 12.07 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 12.07 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี
ดงักล่าวบริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากการเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจ  

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ในปี 2555 มีจ านวน 12.07 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 12.07 ลา้นบาท โดย
ลดลงจากปี 2554 ซ่ึงมีลูกหน้ีการคา้จ านวน 13.62 แบ่งเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 7.46 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 6.16 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน และจากยอดขายใหม่ท่ีลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภณัฑ์เพื่อความบนัเทิง มีผลท าให้ลูกหน้ีการคา้ลดลง และบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือแยกตามอายขุองลูกหน้ีการคา้ จะสามารถแยกออกมาไดด้งัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุลูกหนี ้
  

ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6.68 13.40 1.88 4.44 3.82 8.35 
ไม่เกิน 3 เดือน 7.56 15.17 14.27 3.24 - - 
3 - 6 เดือน 0.26 0.52 0.96 2.25 2.49 5.44 
6- 12 เดือน 0.77 1.54 2.65 6.24 - - 
เกิน 12 เดือน 34.58 69.37 35.45 83.83 39.45 86.21 
รวม 49.85 100.00 55.21 100.00 45.76 100.00 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (37.78) 

 
(35.44) 

 
(39.45) 

 รวม 12.07 
 

19.77 
 

6.30 
 

อายุลูกหนี ้
  

ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 2.28 - 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - - 5.32 22.37 
3 - 6 เดือน - - - - - - 
6- 12 เดือน - - - - - - 
เกิน 12 เดือน 16.18 100.00 16.18 100.00 16.18 77.63 
รวม 16.18 100.00 16.18 100.00 23.78 100.00 
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บริษทัมีนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการ
เก็บหน้ีและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่อาจเกิดความ
ไม่แน่นอนในการเรียกช าระหน้ี ผูบ้ริหารจะมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนเท่ากบัมูลค่าลูกหน้ีคงคา้งทนัที  
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายตดัหน้ีสูญตามขอ้กาหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตดัหน้ีสูญ บริษทัจะตอ้ง
ติดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควร มีหลกัฐานการติดตามทวงถาม และยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี โดยปรากฏวา่  

1) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่สาบสูญไปและไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ จะช าระหน้ีได ้
หรือ  

2) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีก่อนเป็นจ านวน
มากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี นอกจากน้ี บริษทัอาจตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากการด าเนินการโดยฟ้องร้องลูกหน้ี
ในคดีแพง่หรือคดีลม้ละลาย และศาลไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้  
 

สินค้าคงเหลือสุทธิ  
สินค้าคงเหลือสุทธิ ประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูป  งานระหว่างผลิต วตัถุดิบ  วตัถุดิบระหว่างทาง และวสัดุ

ส้ินเปลือง ทั้งน้ีบริษทัมีจ านวนสินคา้คงเหลือลดลงจากจ านวน 8.88 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น ศูนยบ์าท ในปี 2557 เน่ืองจาก
ในระหวา่งปีบริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ และกลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัจ านวน 31.52 ลา้นบาท  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัในปี 2557 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 1.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556       
ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 3.76 ลา้นบาท  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัในปี  2556 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 3.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555        

ท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 24.56 ลา้นบาท 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั จ านวน 1.2 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 

116.66 บาท เป็นจ านวนรวม 140 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  
เก่ียวเน่ืองมาจากกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย ไดร่้วมลงทุนกบักรรมการของ
บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จ ากดั แลว้ต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขอ้พิพาทกนั ทาใหบ้ริษทัไม่ไดรั้บงบการเงินของบริษทัท่ี
ลงทุนไวต้ั้งแต่ปี 2550 ดงันั้น เพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์
งบการเงินรวมไดแ้สดงเงินลงทุนดงักล่าวในมูลค่าตามบญัชีท่ีเคยบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษทั 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงต่อมาบริษทัไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมหรืออิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาคญัในบริษทัดงักล่าว  

อายุลูกหนี ้
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.18) 

 
(16.18) 

 
(16.18) 

 รวม 0.00 
 

0.00 
 

7.60 
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ในปี 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 9) โดยบริษทัดงักล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจงัหวดันครปฐม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ขอ้พิพาทดังกล่าวยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติได้ ทาให้บริษทัยงัไม่สามารถประเมินผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากเงินลงทุนดงักล่าวได ้ 

ในเดือนธนัวาคม 2555 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงัไม่สามารถไดข้อ้ยติุ ประกอบกบับริษทัภูเก็ต เพนนินซูล่า 
จ ากดั มีคดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทั
เช่ือวา่โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติใหบ้ริษทับนัทึกค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
140 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

ในเดือนธนัวาคม 2557 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงัไม่ไดข้อ้ยติุ  
 

ท่ีดินรอการพัฒนา  
ท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 52.87 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายโรงงาน คลงัสินคา้ในอนาคต โดยท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์ 2551 มีมติให้น าเงินทุนในส่วนท่ีจะใช้ในการขยายโรงงานผลิตสินค้า 
คลงัสินคา้ไปใชเ้งินทุนหมุนเวียนของบริษทั เน่ืองจากบริษทัไดป้รับพ้ืนท่ีของโรงงานจนมีพ้ืนท่ีเพียงพอกบัการผลิตสินคา้
ในปัจจุบนั จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งขยายโรงงานในขณะน้ี  

ในปี 2555 บริษทัไดน้ าท่ีดินรอการพฒันามาจดัสรรท่ีดิน เพื่อขายตามโครงการ ดิ อิมเพลส โดยแบ่งเป็นแปลงยอ่ย
ทั้งหมดจ านวน 49 แปลง จ าหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทบา้นเด่ียว 2 ชั้น และแปลงสาธารณูปโภคจ านวน 2 แปลง 
ซ่ึงคาดว่าเฟสแรกจะแลว้เสร็จพร้อมขายในปี 2556 ทั้ งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์ังกล่าว ไดแ้สดงเป็นตน้ทุนการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

ในปี 2556 บริษทัไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินรอการพฒันารวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒัาท่ีดินโครงการ ดิ อิมเพลส จ านวน 
134.58 บาท และซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าท่ีช าระแลว้ 108 ลา้นบาทเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯไดพิ้จารณาจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดิ อิมเพลส ด้วย

มูลค่าส่ิงตอบแทน 144.28 ลา้นบาท และไดแ้สดงมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการ ตกัสิลา 

ตั้งอยูใ่นจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 165.84 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน  
ในเดือนมีนาคม 2548 บริษทัซ้ือสิทธิการใชต้ราสินคา้ “Medalist” จาก MMC ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 115 ลา้น

บาท ท าให้บริษทัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองเล่นอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวไดท้ัว่โลก ยกเวน้ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา บริษทัมีนโยบายตดัจ าหน่ายค่าสิทธิใน
การใชค้่าเคร่ืองหมายการคา้ด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี โดย ณ ส้ินปี 2555 และ 2554 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของ
เคร่ืองหมายการคา้เป็นจ านวน 25.08 ลา้นบาท และ 36.65 ลา้นบาทตามล าดบั  

ในปี 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองหมายการคา้เป็นจ านวน 19.36 
ลา้นบาท โดย ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองหมายการคา้เป็นจ านวนศูนยบ์าทและ 25.08 ลา้น
ตามล าดบั  
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ณ ส้ินปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวน ศูนยบ์าท 
และ 1.86 ลา้นบาทตามล าดบั  

ในปี 2557 และ 2556 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี จ านวน 0.18 
ลา้นบาทและ 0.18 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน  

ส าหรับปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นลบจ านวน 41.85 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2554 

ซ่ึงมีจ านวน 10.71 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 4.02 เท่า เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเด่ียวกนั

ของปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรท่ีลดลง ตามยอดขายท่ีลดลง ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัส้ินปี 2555 จ านวน 55.34 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2556 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นลบจ านวน 262.72 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 

2555 ซ่ึงมีจ านวน 41.85 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 12.43 เท่า เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัน าเงินสดใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละ  ยอดขายท่ี

ลดลง ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 2556 จ านวน 30.11 ลา้นบาท   

ส าหรับปี 2557 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นลบจ านวน 16.14 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2556 

ซ่ึงมีจ านวน 262.72 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 0.85 เท่า เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากระหวา่งปีบริษทัมีการจ าหน่ายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์‘ดิอิมเพรส’ และ     

นาเงิน ท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 2557 จ านวน 6.27 ลา้นบาท  

4.5 แหล่งทีม่าของเงนิทุน  
4.5.1. หนีสิ้น  
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมีหน้ีสินรวม 23.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 จ านวน 9.67 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั

มาจากเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน  
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม 25.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 จ านวน 2.49 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั

มาจากเงินรับล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน  
ณ ส้ินปี 2557 บริษทัมีหน้ีสินรวม 12.98 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2556 จ านวน 12.94 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมา

จากการเงินรับล่วงหนา้ เละค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีลดลง  
4.5.2. ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ส าหรับส้ินปี 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 301.94 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 เป็นผลมาจากผล

ประกอบการท่ีลดลง  
ส าหรับส้ินปี 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 372.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เป็นผลมาจากการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  
ส าหรับส้ินปี 2557 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 290.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากผล

ประกอบการท่ีลดลง  
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4.5.3. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
ส าหรับปี 2557 บริษทัมีรายการภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งเหมาปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 15.01 

ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากรายการจา้งเหมาท่ีไดท้ าไวก้บัผูรั้บจา้งในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และมีสัญญาซ้ือขายท่ีดินท่ี
จ านวน 132 ลา้นบาทท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ ซ่ึงในเดือน ธนัวาคม บริษทัมีการจ าหน่ายเงินมดัจ าท่ีดินท่ีดงักล่าว
ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ  
 

4.5.4. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต  
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีความเขม้งวดใน

การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายในโครงการท่ีบริษทัลงทุน รวมทั้งความ

เส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน และสภาวะขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ปัญหาผูรั้บเหมาไม่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลกระทบให้ตน้ทุนในการก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือลดความดงักล่าวบริษทั จึงมีการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง

โดยการจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จ านวน 807.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาก ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 
503.64 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 165.82 สาเหตุหลกัเกิดจาก ระหวา่งปีบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จ านวน 65.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาก ณ ส้ินปี2557 จ านวน 
52.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 403.39 สาเหตุหลกัเกิดจาก ระหวา่งปีบริษทัมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้น
การด าเนินงาน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จ านวน 742.01ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาก ณ ส้ินปี2557 
จ านวน 451.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 155.22 สาเหตุหลกัเกิดจาก ระหวา่งปีบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจาก       
ผูถื้อหุน้ 
 
4.6  ตราสารหนี ้เงนิกู้ หนีสิ้น และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 4.6.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พจิารณาออกจ าหน่ายตามทีเ่ห็นสมควร 
  -  ไม่มี 
 4.6.2 ยอดรวมของเงนิกู้ทีม่กี าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 
  -  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 50 ลา้นบาทโดยมีหลกัประกนัเป็นเงิน
ฝากประจ าของธนาคารเดียวกนั 
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 4.6.3 ยอดรวมมูลค่าหนีสิ้นประเภทอืน่ รวมทั้งเงนิเบิกเกนิบัญชี โดยระบุถึงภาระการน าสินทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
  - บริษทัมีการวางเงินฝากประจ ากบัธนาคารในประเทศจ านวน 50 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 
อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 
 4.6.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
  - ไม่มี 

 
4.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การจดัหาแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และจะไม่
มีผลกระทบต่อระดบัเงินทุนหมุนเวยีนและการประกอบการของบริษทั โดยเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดอ้อก
และจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

 
4.8  คดหีรือข้อเรียกร้องทีม่สีาระสาคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ท่ีคดีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

 
ก. ความคบืหน้าคดคีวามที ่1  

ความคืบหน้าของคดีขอ้พิพาท ระหวา่งกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทั
ด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ ง 2 ฝ่ายเกิดข้อพิพาทกัน           
ในเดือนธนัวาคม 2556 ความคืบหนา้ของคดีขอ้พิพาทยงัไม่สามารถไดข้อ้ยติุ ประกอบกบั บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูล่า จ ากดั มี
คดีความเก่ียวกบัหน้ีสินจ านวนมาก และคดีกล่าวหาจากราชการ เร่ืองการบุกรุกท่ีสาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า
โอกาสท่ีจะไดข้อ้ยติุทั้งหมดคงใชเ้วลานาน และอาจมีผลเสียหายต่อบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน จึงมีมติให้บริษทับนัทึกค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงักล่าวทั้งจ านวน เป็นจ านวนเงิน 138 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
140 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  
ข.ความคบืหน้าคดคีวามที ่2  

1. โจทก ์  บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั  
เอเชีย คอร์ปอเรทดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

2. จ าเลย  เมดดาลิสท ์มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่  
3. ศาลท่ีฟ้องคดี  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  
4. คดีหมายเลข ด าท่ี กค. 82/2554 , คดีหมายเลขแดงท่ี กค.228/2555  
5. ขอ้หาหรือฐานความผิด  ผิดสญัญาซ้ือขาย  
6. วนัท่ีศาลมีค าพิพากษา  30 ตุลาคม 2555  
7. ทุนทรัพย ์  17,945,348.76 บาท  
 
 



หนา้ 23 จาก 28 

8. สถานะของคดี  
8.1 โจทกย์ืน่ฟ้องจ าเลยต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางเม่ือวนัท่ี 31  
       พฤษภาคม 2554  
8.2 จ าเลยยืน่ค  าใหก้าร และฟ้องแยง้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555  
8.3 โจทกย์ืน่ค  าใหก้าร และฟ้องแยง้เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555  
8.4 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดสื้บพยานโจทก ์และพยานจ าเลยแลว้มี 
      ค  าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 ใหจ้ าเลยช าระเงินแก่โจทก ์17,945,348.76 บาท พร้อมดว้ย 
      ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 16,178,514.08 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 31 
      พฤษภาคม 2554) จนกวา่จะช าระเสร็จ กบัใหจ้ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโ์ดยก าหนดค่า 
      ทนายความให ้1,000,000 บาท ยกฟ้องแยง้ ค่าฤชาธรรมเนียมฟ้องแยง้ใหเ้ป็นพบัจ าเลยไม่ไดอุ้ทธรณ์ 
      คดีถึงท่ีสุดแลว้  
8.5 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 โจทกไ์ดข้อใหพ้นกังานบงัคบัคดีหุน้ท่ีจ าเลยมีช่ือถือกรรมสิทธ์ิจ านวน 
      24 ลา้นหุน้ เพ่ือขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีแก่โจทก ์ 
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับช าระหน้ี เรียบร้อยแล้วเม่ือวัน ท่ี  30 กันยายน 2558 จ านวนรวมทั้ งส้ิน 
24,413,972.66 บาท เป็นยอดเงินตามค าสั่งศาล 17,945,348.76 บาท ดอกเบ้ียจ านวน 5,265,773.90 บาท 
ค่าด าเนินการอ่ืนๆจ านวน 1,202,850 บาท 
 

ค. ความคบืหน้าคดคีวามที ่3  

1. โจทก ์  บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

2. จ าเลย  เมดดาลิสท ์มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ ท่ี 1, บริษทั ดาร์ทไลฟ์ จ ากดั ท่ี 2.  
3. ศาลท่ีสัง่ฟ้อง  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  
4. คดีหมายเลข  ด าท่ี ทป. 159/2556  
5. ขอ้หาหรือฐานความผิด  โอนสิทธิเรียกร้อง ผิดสญัญา ใหช้ าระหน้ี  
6. วนัท่ีศาลมีค าพิพากษา  -  
7. ทุนทรัพย ์  21,717,284.98 บาท  
8. สถานะของคดี  โจทก์ยื่นฟ้องจ าเลยทั้งสองต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

กลางเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 ศาลไดส่้งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย
ทั้งสองซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่นตามล าดบั ซ่ึง
จ าเลยท่ี 2 ไดรั้บหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องไวแ้ลว้ และไดแ้ต่งตั้งทนายความเพ่ือ
ต่อสู้คดีแลว้ ในส่วนของจ าเลยท่ี 1 ศาลยงัไม่ไดรั้บแจง้ผลการหมายเรียกและส าเนา
ค าฟ้องจากหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา อน่ึง ศาลไดน้ดัช้ีสองสถานหรือนดั
พร้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินคดีในวนัท่ี 20 เมษายน 2558 

 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 17/2558 วนัท่ี 24 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมมี
มติให้ถอนฟ้องบริษทัเมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ าเลยท่ี 1 และ บริษทั 
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ดาร์ทไลฟ์ จ ากดั ท่ี 2 เน่ืองจาก บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัจ าเลยเพ่ือให้ช าระ
หน้ีตามคดีความท่ี 2 อยู่ และโอกาสท่ีจะชนะคดีรวมถึงการไดรั้บช าระหน้ีมีไม่สูง 
หากยดืเยื้อจะท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้าย จึงมีมติท่ีประชุมเห็นชอบใหถ้อนฟ้องจ าเลยใน
คดีดงักล่าว 

 
4.9 ผลประโยชน์หรือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษัทจดทะเบยีนกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นทีถ่ือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในปี 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบันิติบุคคลและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ดงัน้ี 
1. รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 
(พนับาท) ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั 
ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

1. บริษทั เมดดาลิสท ์
วิชัน่ จ ากดั  
 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายศกัดา อาจ
องค ์วลัลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 
2556 ถึงปัจจุบนั  
- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร ค าภูมี 
ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง
ปัจจุบนั  
- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือ
หุ้นในสดัส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

 

   

- รายไดอ่ื้น - - ส าหรับรายไดอ่ื้นมีความสมเหตุสมผล
เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดจากการให้เช่า
ส านกังาน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการคา้ปกติ
ทัว่ไป ส าหรับราคานั้น เป็นราคาท่ีไม่แตกต่าง
จากการท ารายการกบับุคคลภายนอกภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั  

- ซ้ือสินคา้  654 - ส าหรับรายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ และไม่
แตกต่างจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก
ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน  - - ส าหรับรายการค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นการเรียกเก็บ
ค่าบริการตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงซ่ึงเป็น
ปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่างจากการท า
รายการกบับคุคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั  

2. บริษทั บูสท ์พลสั 
จ ากดั  
 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายศกัดา อาจ
องค ์วลัลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 
2556 ถึง กนัยายน 2557  
- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายวิจิตร คาภูมี 
ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง
ปัจจุบนั  
- ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือ
หุ้นในสดัส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน 

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 
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บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558  
  - รายไดอ่ื้น 40 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม

เน่ืองจากเป็นรายการค่าบริการตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ และเป็นราคาซ่ึง
ไม่แตกต่างจากราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอก
ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 

  ยอดคงเหลือท่ีมี
สาระส าคญั 

43 186 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม
ตามแนวทางการคา้ปกติ และอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขของธุรกิจปกติทัว่ไป 

  - ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน 

   

3. บริษทั ไมดา้ 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิ
วิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 
2556  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

   

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม
ตามแนวทางการคา้ปกติ และเป็นราคาท่ี
สอดคลอ้งกบัราคาตลาดซ่ึงไม่แตกต่างจาก
ราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั  

ยอดคงเหลือท่ีมี
สาระส าคญั 

   

- เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน  

- - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม
ตามแนวทางการคา้ปกติ และอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขของธุรกิจปกติทัว่ไป  

4. คุณกรวรรณ ใจ
วนัดี  

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 
1.37 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

3,539 2,351  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน   รายการดงักล่าวเป็นรายการตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

5. บริษทั กริฟฟิน 
เอฟโวลูชัน่ จ ากดั  

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายกมล เอ้ียวศิ
วิกูล และนางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล 
และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จนถึง
เดือน พฤษภาคม ปี 2556 

 - -  

6. บริษทั ไมดา้ แอส
เซ็ท จ ากดั (มหาชน)  

- มีกรรมการบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ในบริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากดั(มหาชน) 
คือ นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล จนถึง
เดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2557  

 - -  

7. บริษทั บูส แบงก
อก จ ากดั  

- มีกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั 
จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557  

 - -  

8. บริษทั ทอ็ป เอลลิ
เมน็ทส จ ากดั  

- มีกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั 
จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557 

 - -  
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2. รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(พนับาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558  
9. บริษทั เมดดาลิสท ์
มาร์เก็ตต้ิง คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั  

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 
6.02 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
 

 - -  

10. นางสาวชวลั
ลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล  

เป็นกรรมการของบริษทั จนถึงเดือน 
กุมภาพนัธ์ ปี 2557  

 - -  

1. บริษทั มอนเธอร์
เร่ย ์พาร์ค รีสอร์ท 
จ ากดั  

มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็น
กรรมการ คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้งแต่
เดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึง ปัจจุบนั  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

   

- รายไดค้่าบริการ  12,243 - รายไดค้่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

-รายไดจ้ากการ
ขายสินทรัพย ์ 

634.34 - รายการขายสินทรัพยด์งักล่าวเป็นการขายตาม
ราคาตลาดบวกก าไรส่วนเพ่ิมตามเง่ือนไข
ทางการคา้ปกติ 

ยอดคงเหลือท่ีมี
สาระส าคญั 

   

- ลูกหน้ีอ่ืน  7,600 3,401 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม
ตามแนวทางการคา้ปกติ และอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขของสญัญาทางธุรกิจปกติทัว่ไป  

2. คุณกรวรรณ ใจ
วนัดี  

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 
1.37 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

   

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 100 40 รายการดงักล่าวเป็นรายการตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

3. บริษทั ไมดา้ 
ลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน)  

- มีกรรมการบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) คือ 
นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล จนถึง 
เดือน กุมภาพนัธ์ 2557  

รายได,้ค่าใชจ่้าย, 
ท่ีมีสาระส าคญั 

   

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าบริการตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงทางการคา้ปกติซ่ึงไม่แตกต่าง
จากราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอกภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั  



หนา้ 27 จาก 28 

4.10 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด จะท าให้
บริษทัมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่ง
รายไดเ้พ่ิมเติมให้กบับริษทั กอปรกบัยงัเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษทัท่ีเกิดจากการระดมทุนจาก
การขายหุ้นจากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering :RO) นอกเหนือจากน้ี หากพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในมูลค่าการเขา้ท ารายการ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ ORIN ตาม
สมมุติฐานท่ีก าหนดข้ึนภายใตห้ลกัแห่งความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยมีความเห็นวา่ มูลค่าของ ORIN จากการ
ประมาณการดว้ยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flows) พร้อมทั้งยงัไดมี้การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity 
Analysis) เก่ียวกบัสมมติฐานในการท่ีจะสามารถด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุด รวมถึงการจดัท าโปรโมชัน่ของหอ้งท่ี
ยงัคงคา้งในการจ าหน่ายท่ีอาจจะส่งผลใหต้น้ทุนของหอ้งท่ีจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยมีมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมระหวา่ง 168.38 – 
192.10 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าท่ีเขา้ท ารายการท่ี 160.00 ลา้นบาท อยู่เท่ากบั 8.38 – 32.10 ลา้นบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 
5.24 – ร้อยละ 20.06 ของมูลค่าท่ีเขา้ท ารายการ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษทั เช่น ผลประกอบการของ ORIN อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้การก่อสร้างล่าชา้ ผูจ้ะขายไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาไดค้รบถว้น และความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ
ไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการช าระค่าหุ้น อยา่งไรก็ตามบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นงวดท่ี 1 ไปแลว้เป็นจ านวนสูงถึง 117.00 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการท ารายการจ านวน 160.00 ลา้นบาท กอปรกับเม่ือพิจารณาระหว่างการเขา้ท า
รายการกบัไม่เขา้ท ารายการดงักล่าว เห็นวา่การเขา้ท ารายการ บริษทัจะไดรั้บประโยชน์มากกวา่ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา่ ผู้ถือหุ้นควรพจิารณาอนุมตัใิห้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นควรศึกษาขอ้มูลทั้ งหมดท่ีปรากฎในรายงานท่ีปรึกษาทางการอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
ก่อนการตดัสินใจวา่ จะพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการดงักล่าวหรือไม่ โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการตดัสินใจของ
ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

 
4.11 สรุปสัญญาทีส่าคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

สัญญาต่างๆ ทั้ งหมดท่ีบริษทัไดเ้ขา้กระท า เป็นการกระท าข้ึนตามปกติของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้
หลกัการกระท ากบับุคคลภายนอก ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย (an arm’s-length basis) 

 
4.12 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี1/2559   
 

4.13  ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

- ไม่มี 
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เอกสารและหลกัฐาน 

ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตร

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

      กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

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

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา

เอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งและหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 9.00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี  14  มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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ข้อบังคบัของบริษทัเฉพาะส่วน 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือน 

นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การ

ประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่

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

หนงัสือขอใหค้ณะกรรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ

ท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดั

ประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 26.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไป

ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธาน

ก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้  27.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การ

ประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม

ตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม  ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

 ขอ้  28.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
   ( 1 ) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

         ( 2 ) ในกรณีดงัต่อน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้  29.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

               ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

              ( 2 )  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

              ( 3 )  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

    ( 4 )  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

              ( 5 )  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

              ( 6 )  กิจการอ่ืนๆ 
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  ขอ้ 30.  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน

หรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 

 

คณะกรรมการ 

  ขอ้ 11.  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 12.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้

ออกเสียงช้ีขาด 

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

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนด

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะ

มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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 ขอ้ 15.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชน จ ากดั 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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หนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ก, ข และ ค 
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         20บาท                                                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        Duty Stamp                                                                    Proxy Form A 

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

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
                                                                                                                                                   Date             Month                      Year     
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
     I/We                                                                             Nationality                                Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub-District                                             District                                                   Province                                         Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (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. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 

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

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

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ63 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 63 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี  14 มกราคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 
99  ถนนป๊อปปูล่า  ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016              
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

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

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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) 
                                                                                                                                      เขียนท่ี........................................................................... 
                                                                                                                                      Written at 
                                                                                                                                     วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
                                                                                                                                      Date               Month                             Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We                                                                                   Nationality                               Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                                             District                                                  Province                                            Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (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. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                        Age                Address                                           Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                            District                                                  Province                                         Zip Code                         ; or, 
(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                       Age                   Address                                       Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                          District                                                  Province                                    Zip Code              ; or, 
 
(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ67 ปี 
  Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years. 

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

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ63 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 63 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี  14 มกราคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 
99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016              
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 

       วาระที่  1 -  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่  30  เมษายน 2558 
       Agenda 1 –  To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on                    
 30 April 2015.        

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 

       วาระที่   2    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (“โอริน”) คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
  สามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 
       Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is 
 equivalent to 100 percent of Orin’s total shares, totaling Baht 160,000,000.        

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษทั        

 Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal of the Company.        

 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษทั 

      Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change 
 of the Company’s name. 

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

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

   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
              Approve                      Disapprove                         Abstain 
 
 
 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษทั  
Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company’s name. 
 

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

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

 Approve        Disapprove                                Abstain 

 

วาระที่  6    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 – To consider other matters (if any)           
 

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

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

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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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......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

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

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited  
 

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี  14 มกราคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 
อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016  to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 
201 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. 
 

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

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

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

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

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

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

Proxy Form C 
 

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

เขียนท่ี............................................................................... 
                                                                                      Written at 
                                                                                       วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ................ 
                                                                                                                Date                  Month                                 Year 
1. ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.................................... 
I/We                                                             Nationality                  Address                             Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                 District                                         Province                                                 Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั.......................................................................................... .............. 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (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. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 

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

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

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

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

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ63 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 63 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี  14 มกราคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 
99  ถนนป๊อปปูล่า  ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016              
to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share                       shares,    entitled  to voting right                                                     votes 

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

 

       วาระที่  1 -  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่  30  เมษายน 2558 
       Agenda 1 –  To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on                    
 30 April 2015.      

   
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 

       วาระที่   2    เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (“โอริน”) คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
  สามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 160,000,000 บาท 
       Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is 
 equivalent to 100 percent of Orin’s total shares, totaling Baht 160,000,000.       

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษทัใหม่ ช่ือย่อหลกัทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษทั        

 Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal of the Company.        

 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
วาระที่  4    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษทั 

      Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change 
 of the Company’s name. 

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

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

   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
              Approve                      Disapprove                         Abstain 
 
 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือของบริษทั  
Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company’s name. 
 

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

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

 Approve        Disapprove                                Abstain 

 

วาระที่  6    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 – To consider other matters (if any)           
 

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

          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้ น                   
ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
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......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

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

 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(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
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited  

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัพฤหัสบดีท่ี  14 มกราคม 2559 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 
อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016  to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 
201 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. 
 

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

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 

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

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

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
  ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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หนา้ 1 จาก 2 
 

1. นางภวญัญา  กฤตชาต ิ
 
ช่ือ-นามสกุล  นางภวญัญา  กฤตชาติ  
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   67 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 399/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง                  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
การศึกษา  - บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั บลัติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - อบรมโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม โดย 
  ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญ่ีปุ่น 
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  11 เดือน 
ประสบการณ์ท างาน 
  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   ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
  2544 – 2549  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ ากดั 
  2541 – 2543  ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
  2537 – 2540  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
  2517 - 2528  ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บุคคลภัย ์จ ากดั 
  2514   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี  ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่น าเสนอในการประชุม ไม่มี 
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รายช่ือกรรมการอสิระของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หนา้ 2 จาก 2 
 

2. นายวรัิต  จันทร์ศิริวฒันา 
 
ช่ือ-นามสกุล   นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา  

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ    63 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

การศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  11 เดือน 

ประสบการณ์ท างาน 
 ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ 

 2555 – 2557  นกับริหาร 13 รองผูว้า่การแผนและพฒันาองคก์ร การไฟฟ้านครหลวง 
2554 – 2556  นกับริหาร 13 รองผูว้า่การเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบส่ือสาร  
  การไฟฟ้านครหลวง 
2552 – 2554  นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ (ดา้นบริการจดัการระบบจ าหน่าย)  
  การไฟฟ้านครหลวง 
2550 – 2552  นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการยานพาหนะและเคร่ืองกล    
  การไฟฟ้านครหลวง 
2548 – 2550   นกับริหาร 10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการระบบส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 
  การไฟฟ้านครหลวง 
2542 – 2548  นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการกองระบบส่ือสารฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
  การไฟฟ้านครหลวง 
2552 – ปัจจุบนั  ประธานชมรมวศิวกรการไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้านครหลวง 

 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี  

ส่วนได้เสียในวาระที่น าเสนอในการประชุม ไม่มี 
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แผนที-่สถานทีจ่ดัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น  

คร้ังที่ 1/2559 
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แผนที่-สถานที่จดัการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแซฟไฟร์  201   อาคารอมิแพค็  ฟอร่ัม เมอืงทองธานี 

เลขที ่99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120  

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

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

สถานที่จดัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น              
วนัพฤหัสบดทีี่ 14 มกราคม 2559  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 

mailto:info@impact.co.th



