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

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
บริษัท เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เริ่มการประชุ ม เวลา 10:10 น.
นางสาวสรัญ รัตน์ สี สัน เลขานุ การบริ ษ ทั กล่ าวต้อนรั บ ผูถ้ ื อหุ ้ นทุ กท่ าน ที่ เข้าร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2557 โดยรายงานข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน
- ทุนชำระแล้ ว
- แบ่งออกหุ น้ สำมัญจำนวน
- มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ

1,275,000,000
397,410,050
397,410,050
1

บำท
บำท
หุน้
บำท

- โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
และกลยุท ธ์ ในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงของกำรดำเนิ น กิ จกำรของบริ ษ ัท โดยมี คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็ นเครื่ องมือ กลไก เพื่อให้กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และทิศทำงดังกล่ำว
ในกำรประชุ มในวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุ มรวม 28
รำย นับรวมจำนวนหุ ้นได้ 212,418,862 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 53.45 ของหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั เป็ น
อันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กำหนด
ไว้ว่ำต้องมีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุ มไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3
ของหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่ งมีจำนวนเท่ำกับ ( 132,470,017 หุน้ )
-

- และเพื่อให้กำรประชุมเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่ วนของกำรออกเสี ยงลงคะแนนและระเบียบ
กำรปฏิบตั ิในที่ประชุ ม จึงขอเรี ยนชี้ แจงวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละวำระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่
ประชุม เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ครบถ้วน ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1

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

1. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ ถือ ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื องดออกเสี ยง อย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ งในแต่ ล ะวำระ ทั้ ง นี้ ในกรณี ของผู ้ถื อ หุ ้ น
ต่ำงประเทศซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สำมำรถแยก
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงครำวเดี ยวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสี ยงที่จะทำ
กำรลงคะแนนเท่ำกับจำนวนหุ น้ ที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณี หำก
กำรลงคะแนนแตกต่ำงไปจำกที่กล่ำวข้ำงต้น จะถือกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
2. ในกำรนับคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเฉพำะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง เท่ำนั้น ยกเว้นกำรเลื อกตั้งกรรมกำรในระเบียบวำระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงดังกล่ำว หักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้ำร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนั้นๆ โดยให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่ได้ออกเสี ยงไม่เห็ นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ยกมื อขึ้น เพื่อที่ เจ้ำหน้ำที่จะเดิ นไปเก็บใบลงคะแนนมำบันทึ กและสรุ ปผลให้ทรำบ
ต่อไป และในกำรนับคะแนนในครั้งนี้มี นำงสำวกรวรรณ ใจวันดี เป็ นพยำนในกำรนับคะแนน และ
เพื่ อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับ คะแนน บริ ษ ทั ขอเรี ยนเชิ ญ ตัวแทนท่ำนผูถ้ ื อหุ ้น
1 ท่ำนเป็ นพยำนในกำรนับคะแนนด้วยค่ะ
3. เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท มี ก ำรปฏิ บ ัติ ตำมแนวทำงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรจัด ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ดี ดัง นั้น
สำหรับระเบียบวำระที่ 5 ซึ่ งเป็ นวำระพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออก
จำกตำแหน่ งตำมวำระในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
แทนกรรมกำรที่ลำออก บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุม ทั้งใน
กรณี เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นกำเครื่ องหมำยถูกลงใน
ช่ อง เห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อมลงนำมในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมื อขึ้ น
จำกนั้น จะมีเจ้ำหน้ำที่ เดิ นไปเก็บบัตรลงคะแนนจำกท่ำน เพื่อนำมำคำนวณคะแนนเสี ยงว่ำ
มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น เห็ น ด้วย ไม่ เห็ น ด้วย หรื อ งดออกเสี ยงเป็ นจำนวนเท่ ำไหร่ ส ำหรั บ ท่ ำนผูร้ ั บ
มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติต้ งั แต่ลงทะเบียนนั้น หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติใน
หนังสื อมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดงั กล่ำวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นในหนังสื อมอบฉันทะ
ดังกล่ำวแล้ว
4. ก่ อ นลงมติ ใ นแต่ ล ะวำระ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู ้เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ซั ก ถำมในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับระเบี ยบวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสมโดยขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ตอ้ งกำรซักถำมกรุ ณำแจ้งชื่ อและ
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นำมสกุลให้ที่ประชุ มทรำบก่ อนซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็ นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในกำร
จัดทำบันทึกกำรประชุม
ก่อนที่จะเริ่ มประชุ ม เลขำนุกำรบริ ษทั ได้แนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชี ที่เข้ำร่ วม
ประชุมในวันนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
2. นำยประทีป อนันตโชติ
3. นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
4. นำยวิจิตร คำภูมี
5. นำยสมเกียรติ พิมลดำนนท์
6. พล.ต.ต.กฤษฏิ์ เปี ยแก้ว
7. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
8. นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ปรึ กษำ

ผู้บริหำรผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นำงธนิดำ อินทจักร์

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

2. นำยสำโรจน์ รังสี ธรรม

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุ รกิจ

ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ ำประชุ ม
1. นายสมคิด เตียตระกูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
บริ ษทั แกรนด์ ธอนตัน จากัด

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิ ญประธานที่ประชุ ม และประธานที่ประชุมนาที่ประชุ มเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ ม
ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้วตามสิ่ งที่แนบ
มาด้วย
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มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ว มี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อวัน ที่ 4
ตุลาคม 2556 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง เป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสี ยง
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง

วาระที่ 2

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ระเบียบวำระนี้ จะไม่มีกำรลงมติ แต่เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นเห็นภำพรวม
และทิ ศทำงของผลประกอบกำรของบริ ษ ทั ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ำนโดยสรุ ป จึ งท ำกำรนำเสนอข้อมู ล
เกี่ยวกับผล กำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูน้ ำเสนอ รำยงำนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

ผลกำรดำเนินงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) สำหรับปี 2556 มีดงั นี้
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
89,596,957.11
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
188,869,957.61
ขำดทุนก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคล (99,273,000. 50)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
306,535.27
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
0.00
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี 2556
( 99,579,535.77)
รวมสิ นทรัพย์
397,981,599.93
รวมหนี้สิน
25,916,733.57
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
372,064,866.36

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ทุ น จดทะเบี ย น 1,275,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 1 บำท ในปี 2556 หรื อ คิ ด เป็ นจ ำนวน
1,275,000,000 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 397,410,050 หุ ้นมูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท ในปี 2556 หรื อ คิดเป็ นจำนวน
397,410,050 บำท
ประธำนฯ

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ไม่ทรำบว่ำผูถ้ ือหุ น้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรื อไม่ครับ
ในเรื่ องของตัวงบกำรเงินนะครับ
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ข้อแรก ขอต ำหนิ นิ ด นึ ง ในเรื่ อ งของรำยงำนประจ ำปี ไม่ มี ก ำรแจกเป็ นรู ป เล่ ม
ถึงแม้วำ่ จะส่ งเป็ นซี ดีรอมแล้วก็ตำม รำยงำนประจำปี ทำงบริ ษทั ฯ ควรจะเตรี ยมนำมำ
แจกด้วย
ข้ อ 2 หมำยเหตุ ของงบกำรเงิ น ของผูส้ อบบัญ ชี ผมสงสั ย มำกเลยท ำไมไม่ มี ต ัว
หมำยเลขที่ ป ระกอบตัว หมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ในหน้ำที่ 58 ตัว รำย งำน
ประจำปี ซึ่ งเป็ นงบกำรเงิ นของผูส้ อบบัญชี แต่ว่ำไม่มีหมำยเหตุประกอบกำรเงินเลย
มันไม่มีหมำยเลขเลย จึงจะทำให้ดูยำกมำก เป็ นหมำยเลขที่ ประกอบแต่ละบรรทัด
ผมไม่แน่ใจว่ำทำไมถึงไม่มี
ข้ อ 3 ในส่ วนของลูกหนี้ ทวั่ ไปที่มีอยู่ 20 ล้ำนบำท มันเป็ นลูกหนี้ อะไร และบริ ษทั ฯ
กำลังดำเนินธุ รกิจประเภทไหนอยู่
ประธำนฯ

:

ครั้งหน้ำจะจัดส่ งในรู ปแบบเอกสำรและซี ดีให้ครับ

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ถ้ำกลัวสิ้ นเปลืองให้จดั ทำเฉพำะรำยละเอียดของงบกำรเงินเท่ำนั้นก็พอ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

ขออนุญำตอธิ บำยค่ะ ลูกหนี้ทวั่ ไป 20 ล้ำนบำท เป็ นลูกหนี้ของบริ ษทั ย่อย (บ.บูสท์
พลัส) ในโครงกำรคอนเสิ ร์ตเกำหลีที่ทำงบริ ษทั ได้จ่ำยล่วงหน้ำซึ่ งได้มีกำรลงทุนไป
แล้วบำงส่ วน

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ทำไมถึงไม่จดั ให้เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ทำไมให้เป็ นลูกหนี้ทวั่ ไป

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

มันเป็ นบริ ษทั ลูกหนี้อื่นซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ACD

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

สรุ ปคือเป็ นตัวที่เขำติดหนี้เรำ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

ใช่ค่ะ เนื่องจำกเรำตัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยและคอนเสิ ร์ตยังไม่จบค่ะ

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

รำยละเอียดคืออะไรกับตัวคอนเสิ ร์ต

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

คือมันจะมี Project ของบริ ษทั ย่อยค่ะ

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

บอกรำยละเอียดได้ไหมครับ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

จริ ง ๆ แล้วมันเป็ น Project ที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 เนื่ องจำกมันเกิดปั ญหำในเรื่ องของ
สภำพเศรษฐกิจและกำรเมือง เรำจึงมีกำรระงับกำรจัด Project ชัว่ ครำว ในส่ วนของ

:
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กำรลงทุนในส่ วนนี้จึงได้ต้ งั ค่ำใช้จ่ำยไว้
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

แล้วเรำจะได้คืนไหมครับ

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

:

ตอนนี้ข้ นั ตอนของโครงกำรอยูใ่ นขั้นตอนของกำรเจรจำอำจจะมีกำรจัดขึ้นในปี นี้
2557 ค่ำใช้จ่ำยตัวนี้จึงได้ต้ งั ไว้ก่อน

นำยประทีป อนันโชติ

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยประทีป อนันตโชติ
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยประทีป อนันตโชติ

:
:
:
:

ผมขออธิ บำยนิดนึงครับ อย่ำงที่นอ้ งฝ่ ำยบัญชีได้อธิ บำยไป ตอนนี้เรำมีบริ ษทั ลูก คือ
บริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด เค้ำดำเนินธุ รกิจเกี่ยวกับกำรรับจัดงำนจำพวก Event ต่ำง ๆ
จึงได้มีกำรทำสัญญำเรื่ องคอนเสิ ร์ตเกำหลีข้ ึนที่ประเทศไทย สัญญำได้ทำขึ้นเมื่อปี ที่
แล้วแต่วำ่ สภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองทำให้จึงต้องขยำยระยะเวลำออกมำ โครงกำร
นี้ได้ขยำยระยะเวลำถึงเดือนตุลำคม 2557 ซึ่ งตรงนี้ได้รอสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
สงบ โอกำสที่จะได้จดั โครงกำรนี้จึงกลับมำ น่ำจะได้ในเดือนตุลำคม 2557 นี้ครับ
เพรำะฉะนั้นเงินในส่ วนนี้เป็ นเงินที่ทำงบริ ษทั ได้วำงมัดจำไปก่อน คือ บริ ษทั ลูกนะ
ครับ ไม่ใช่บริ ษทั ACD จึงต้องลงรำยกำรเป็ นลูกค้ำทัว่ ไป บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนะ
ครับ เช่น สมมุติวำ่ บริ ษทั ลูกมีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั แม่ อย่ำงนี้ถึงจะลงรำยกำรใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน แต่กรณี น้ ีถึงว่ำเป็ นลูกค้ำทัว่ ไปของบริ ษทั ลูกและไม่เกี่ยวกับ
บริ ษทั ACD ครับ ซึ่งเป็ นกำรแสดงงบรวมจึงมีบริ ษทั ลูกรวมไปด้วย
ตัวบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด นี้เป็ นบริ ษทั ลูกมำนำนแล้วใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วคอนเสิ ร์ตนี้เรำมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงไรครับ
ช่วงนี้บงั เอิญตั้งแต่มีปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง โครงกำรนี้จึงได้ชะลอไว้ก่อน ก่อนช่วง
เดือนตุลำคม 2557 อำจจะต้องมีกำรเริ่ มประชำสัมพันธ์เพียงแต่อนั นี้นะครับเป็ นกำร
เจรจำชัว่ ครำวและตอนนี้คือหยุดชัว่ ครำว
นี้คือกำรจัดคอนเสิ ร์ตใช่ไหมครับ
ใช่ครับ เป็ นกำรจัดคอนเสิ ร์ตจำกนักร้อง นักแสดงจำกประเทศเกำหลีมำจัดที่ประเทศ
ไทย
โครงกำรนี้วงเงินที่เรำจัดน่ำจะเป็ นเท่ำไหร่ ครับในตอนนี้
ประมำณ 20 กว่ำล้ำนบำทครับ เพรำะว่ำคอนเสิ ร์ตเกำหลีตอ้ งใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ
ประมำณ 10 ล้ำนบำทครับ
ครับ และใช่ส่วนของต้นทุนด้ำนอสังหำริ มทรัพย์ มันกระโดดจำก 60-70 ล้ำนบำท
เป็ น 200 กว่ำล้ำนบำทนี้ เพรำะอะไร?
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
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นำยประทีป อนันตโชติ :

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

นำยประทีป อนันตโชติ :

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยประทีป อนันตโชติ
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ

:
:
:
:

นำยประทีป อนันตโชติ :

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ในส่ วนของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ 242 ล้ำนบำท ปั จจุบนั เรำมีอยู่ 2
โครงกำร คือ 1. The Impress ที่นครปฐม 2. Project ตักสิ ลำที่มหำสำรคำมที่เรำ
ลงทุนไปประมำณ 120 ล้ำนบำท ทั้ง 2 โครงกำรรวมกันก็ประมำณ 242 ล้ำนบำท
ถ้ำไปดูในหมำยเหตุของงบหน้ำ 84 ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ตวั นี้ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจำกในส่ วนของที่ดินทั้งหมด เพรำะจำก 52 ล้ำนบำท แล้วกระโดดมำเป็ น 160
ล้ำนบำท
ใช่ครับ อย่ำงโครงกำรตักสิ ลำที่จงั หวัดมหำสำรคำมเป็ นตัวอำคำรอยูแ่ ล้ว ถือเป็ น
โครงกำรลักษณะที่เรำซื้ ออำคำรเดิมมำแล้วพัฒนำ แล้วก็ขำย เรำไม่ได้เริ่ มโครงกำร
ใหม่ต้ งั แต่ซ้ื อที่ดินแล้วก่อสร้ำง ซื้ อลักษณะแบบนั้นจะทำให้เสี ยเวลำ
แสดงว่ำตัวที่ดินที่เพิ่มขึ้นคือตัวของโครงกำรตักสิ ลำ 120 ล้ำนบำทนี้ใช่หรื อไม่ครับ
คือเรำซื้ อมำเป็ นตึกแบบแท่ง ๆ เลยครับ
และที่มีเขียนหมำยเหตุต่อว่ำ บริ ษทั มีแผนที่จะจำหน่ำยให้กบั บริ ษทั หนึ่ง คือตัวที่เรำ
ขำยออกไปปัจจุบนั คือ The Impress ถูกต้องหรื อไม่ครับ
ครับถูกต้องครับ
ส่ วนของสิ นค้ำคงเหลือ 8.8 ล้ำนบำท รวมในตัวตูเ้ ก่ำของเรำถูกต้องไหมครับ จำพวก
ตูห้ ยอดเหรี ยญ มันหมดไปหรื อยังคับ ในส่ วนของบัญชีตรงนี้
ยังไม่หมดครับ คือ อันนี้ปิดงบช่วง ธันวำคม 2556 ก็คงจะทยอยจำหน่ำยออกไป
เรื่ อยๆ
เพรำะว่ำถ้ำหมดตัวนี้เรำจะต้องขำดทุนในส่ วนของตัวตูเ้ กมส์น้ ีอีกเท่ำไหร่ ครับ
ที่เหลืออยูท่ ้ งั หมดเลยนะครับ
ไม่น่ำจะขำดทุนแล้วนะครับ ตำม Book น่ำจะตัดสำรองไปหมดแล้ว
ก็คือตัว Book 8.8 ล้ำนบำทนี้ ตัดสำรองด้อยค่ำหมดแล้ว ไม่มีคำว่ำขำดทุนแล้ว
ครับ
ในส่ วนของรำยได้นะครับ ตัวรำยได้มนั มีรำยได้จำกกำรขำย 5.9 กับบริ กำร 80 ล้ำน
บำท นี้คือขำยอะไรครับ
อันนี้รวมของรำยได้จำกบริ ษทั ลูกครับ ของบริ ษทั แม่เองยังขำยออกเป็ นบำงส่ วน
จำพวกตูเ้ กมส์แต่วำ่ รำยได้ประมำณ 70 กว่ำล้ำนมำจำกบริ ษทั ลูก คือ บริ ษทั บูสท์
พลัส จำกัด ที่มีรำยได้เข้ำมำจำกกำรจัดงำนต่ำง ๆ ถึงนำมำรวมกันเป็ นประมำณ
80 กว่ำล้ำนบำท
เพรำะว่ำตัวนี้รำยได้จำกกำรขำย 5 ล้ำนบำท มันมีตน้ ทุนเกือบ 10 ล้ำนบำท เรำขำดทุน
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นำยประทีป อนันตโชติ :

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

นำยประทีป อนันตโชติ :

น.ส.จรัญญำ งำมศิริ

:

ตั้งแต่กำไรขั้นต้นแล้ว เพรำะถ้ำดูจำกงบ 5.9 ล้ำนบำท มีตน้ ทุนขำย 7.9 ล้ำนนี้เรำ
ขำดทุนก่อนแล้วนะครับ ตรงนี้อนั นี้เข้ำใจได้เพรำะว่ำเรำขำยตูซ้ ่ ึ งเป็ นต้นทุนเดิม แต่
ว่ำส่ วนของบริ กำร 79.8 ล้ำนบำท ถ้ำเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด ทำ แต่ตอนนี้
เรำมีตน้ ทุนค่ำบริ กำรกว่ำ 80 ล้ำนบำท ซึ่ งเรำทำธุ รกิจตอนนี้เรำไม่มีกำไรเลยใช่
หรื อไม่ครับ
เรี ยนแบบนี้ นะครับ บำงงำนมีกำไร บำงงำนขำดทุนเนื่ องจำกมันต่ำกว่ำ กำรคำดกำรณ์
เรื่ องรับจัดงำน Event บำงงำนไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย เช่น กำรขำยบัตร ทำให้
รำยได้ลดลง เช่น ตั้งแต่ปลำยปี ที่แล้ว ช่วงเดือน กันยำยน ตุลำคม ทำให้ยอดกำรเก็บ
เงินของเรำได้นอ้ ยในบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด ที่เป็ นบริ ษทั ลูกทำให้งำนบำงงำนต้อง
ขำดทุนไปเป็ นปี
ปี 2556 ที่ผำ่ นมำนี้พอจะมีชื่องำนที่จดั โดยตัวบริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด หรื อไม่ครับ
ปี 2556 ก็จะมีในส่ วนของโครงกำรต่ำง ๆ ขอให้กรรมกำรที่ปฏิบตั ิงำนอธิ บำย
รำยละเอียด
:
ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นงำนที่ทำงบริ ษทั ได้กำหนดโครงกำรไว้ชดั เจนแล้ว
เช่น โครงกำรเสม็ด อินเลิฟ, Season of Love Song ที่สวนผึ้ง ซึ่ งเป็ นงำน
ใหญ่ และก็เป็ นเรื่ องของคอนเสิ ร์ตเล็กๆ (ขโมยซีน) เรำจะมี Event ใหญ่ๆ
ประมำณ 4 Project ต่อปี แต่ตำมที่ท่ำนประทีปได้กล่ำวไว้แล้วว่ำสภำวะทำง
กำรเมืองและด้ำนเศรษฐกิจ มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงเร็ วเลยส่ งผลกระทบ
ซึ่ งบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ เองก็ได้ดำเนินกำรจัดเป็ น Project เล็ก ๆขึ้น เพื่อให้
เกิดสภำพคล่องที่เร็ วขึ้นนะครับ ในปี ต่อ ๆ มำ
ครับ แล้วก็ในส่ วนของบริ ษทั เองพอกำไรขั้นต้นเรำไม่มี ค่ำใช้จ่ำยส่ วนของบริ หำรเรำ
ก็เยอะมำก ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 11 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร 46 ล้ำนบำท มัน
เป็ นตัวหลักที่ทำให้เรำขำดทุนของปี ที่แล้ว เพรำะว่ำไม่แน่ใจว่ำตัวใหญ่ ๆ ของ 2 ส่ วน
นี้ คืออะไรครับ ตัวขำยหรื อตัวบริ หำรครับ เพรำะตัวรำยได้หลักของบริ ษทั แม่เองก็
คือ คอนโดนก็ยงั ไม่เข้ำถูกต้องหรื อไม่ครับ
นี่น่ำจะเป็ นบริ ษทั ลูกนะครับ น่ำจะเป็ นของบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ รวม น้องฝ่ ำยบัญชี
มีรำยละเอียดในตัวนี้ เป็ นของบริ ษทั บูสท์ พลัสฯ รวมกับ ACD นะครับ รอสักครู่
นะครับ
ในส่ วนของบริ หำร ส่ วนของตัวที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่มีกำรตั้งค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ ในตัวของ
สิ นค้ำทำให้เกิดจำนวน 39 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมก็เลยทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยสู งใน
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
น.ส.จรัญญำ งำมศิริ
:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ประธำนฯ

:

นำยประทีป อนันตโชติ :

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
ประธำนฯ

:

ปี นี้ค่ะ
ตัวด้อยค่ำนี้แยกออกมำอีกบรรทัดหนึ่ง 20 ล้ำนบำทนะครับ
มันจะมีดอ้ ยค่ำอยู่ 2 รำยกำร คือ (ตรำสิ นค้ำ 20 ล้ำนบำท) ส่ วนอีกตัวหนึ่งเป็ นด้อยค่ำ
ของสิ นค้ำที่เป็ นสิ นค้ำเก่ำของเรำ เป็ นสิ นค้ำล้ำสมัย จะอยูใ่ นส่ วนค่ำใช้จ่ำย 20 ล้ำน
บำท ก็เลยไปเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของขำยและบริ หำรค่ะ
ท่ำนประธำนที่ผมถำมอย่ำงนี้ก็เพรำะว่ำตอนนี้เงินส่ วนใหญ่ของเรำนี้ ปี ที่แล้ว เรำเพิม่
ทุนเข้ำมำนะครับ เรำได้เงินเพิ่มทุนจำก RO ผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อย เท่ำกับ 168 ล้ำนบำท
และตอนนี้รำยได้มนั ไม่เกิด ตัวที่เกิดก็มีแต่ขำดทุนและมีแต่ค่ำใช้จ่ำย เดี๋ยวเงินเพิ่ม
ทุนไปก็จะหมด พอหมดแล้วก็จะไปต่อไม่ได้ โครงกำรตักสิ ลำก็จะไปต่อไม่ได้
ตัว RR เรำก็ยงั ไม่เกิด
เรำต้องให้ควำมเชื่อมัน่ และต้องยอมรับว่ำเรำเพิง่ เกิดได้ปีเดียว เรำก็แก้ไขสถำนกำรณ์
ได้ขนำดนี้ อีกอย่ำงหนึ่งในเรื่ องของตักสิ ลำ เรำเร่ งดำเนินกำรเต็มที่แล้ว น่ำจะเสร็ จ
ภำยในโดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่ำจะขำยได้บำ้ ง ที่แล้ว ๆ มำ เรำก็พยำยำมทำลงทุน
ให้มำกที่สุดครับ และคอยดูแลให้เต็มที่
ผมขอเรี ยนนิดหนึ่งนะครับ โครงกำรตักสิ ลำ ณ ตอนนี้เรำเน้นกำรพัฒนำธุ รกิจ
อสังหำริ มทรัพย์ ทำงบริ ษทั ได้ดำเนินกำรซื้ อมำ 4 อำคำรตอนนี้เรำ Renovate และจะ
เริ่ มดำเนินกำรขำยภำยในประมำณไตรมำสที่ 2 นี้ น่ำจะขำยหมดนะครับ 4 ตึก
จำนวน 300 ห้อง ก็จะทำให้บริ ษทั มีรำยได้เข้ำมำและเรำก็จะขยำยต่อไปอีกเรื่ อย ๆ
คำดกำรณ์วำ่ ในปี นี้สำมำรถลดในส่ วนของกำรขำดทุนลงไปได้
ถ้ำเช่นนั้น ผมอำจจะผิดวำระไป ผมขอเป็ นวำระสุ ดท้ำยในเรื่ องของโครงกำรตักสิ ลำ
ขอให้ท่ำนประธำนและคณะกรรมกำรช่วยอธิ บำยรำยละเอียดของโครงกำร
ถ้ำเช่นนั้น วำระที่ 2 ถือว่ำเรี ยนให้ทรำบแล้ว และส่ วนข้อมูลไว้คุยกันต่อ

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในรอบปี 2556

วาระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ระเบียบวำระนี้ เป็ นกำรพิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและ
บัญชี กำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชี ที่ผ่ำนมำซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบ
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บัญชี ที่ได้รับอนุ ญำตและพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว รำยละเอี ยด
ปรำกฏตำมข้อมูลในซี ดีรอมที่ ได้ส่งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกท่ำนพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว ปรำกฏ
รำยละเอี ยดตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมำตรำ 112
แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จัดทำ
งบกำรเงิ น ณ วัน สิ้ น สุ ดของรอบปี บัญ ชี ของบริ ษทั ฯ เสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในกำรประชุ ม
สำมัญประจำปี
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริ ษทั สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2556 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสี ยง
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง
วาระที่ 4

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
ประธานฯ แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า จำกผลกำรด ำเนิ น งำนปี 2556 บริ ษ ัท มี ผ ลกำรขำดทุ น จำกกำร
ดำเนินงำน 98,592,653.17 บำท เนื่ องจำก บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำร้อย
ละ 30 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงิ นได้นิติบุคคล แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะคำนึ งถึ ง โครงสร้ ำงและ
สถำนะทำงกำรเงิ น แผนกำรลงทุ น รวมทั้งภำวะเศรษฐกิ จ ส ำหรั บ ผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2556
ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนิ นงำน
ในรอบปี 2556

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ในส่ วนของเงินปั นผล ผมไม่ทรำบว่ำจะสำมำรถแก้ไขมันจะแก้ไขได้หรื อไม่ครับ
จ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 มันน้อยไปนะครับ ผมว่ำเผือ่ อนำคต
มันสู งกว่ำนี้ เป็ นไปได้สักร้อยละ 40 หรื อ 50 ได้หรื อไม่ครับ เตรี ยมไว้ก่อนได้หรื อไม่
ครับ ร้อยละ 30 มันน้อยเหลือเกิด
ขออนุญำตนะครับ พอดีมนั เป็ นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 นะครับ ก็คือ ถ้ำจะเปลี่ยน
สำมำรถเสนอได้ครับและต้องนำเข้ำเปลี่ยนข้อบังคับบริ ษทั จึงต้องเข้ำมติพิเศษ ถ้ำปี
ไหนกำไรเยอะก็จะจ่ำยเป็ นเงิน Advance สำมำรถจ่ำยร้อยละ 40 ได้ ร้อยละ90 ได้ครับ
พอเจอคำว่ำไม่นอ้ ยกว่ำ ผมเลยงง และในส่ วนถัดมำตัวขำดทุนสะสมของบริ ษทั เรำที่
มีอยูจ่ ะสำมำรถล้ำงได้อย่ำงไรครับ ตั้ง 300 กว่ำล้ำนบำท ณ ตอนนี้มีนโยบำยหรื อว่ำ
ทำงแก้ไขปั ญหำยังไงที่จะทำให้มนั ขำดทุนและตัวขำดทุนสะสมนี้มนั เป็ นทำงภำษีอยู่
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นำยประทีป อนันตโชติ :
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ที่เท่ำไหร่ ครับ ที่เรำจะใช้ Tax Chill ตอนนี้ได้อยู่
ขำดทุนสะสมอยูท่ ี่ประมำณ 90 กว่ำล้ำนบำท
ตอนนี้ขำดทุนสะสมอยูท่ ี่ 293 ล้ำนบำท
ขออนุญำตเรี ยนนะครับกำรแก้ไขขำดทุนสะสม โดยปกติที่เรำทำ ๆ กัน คือ 1. ทำ
กำไร 2. ลดทุน ซึ่ งผมเห็นว่ำเรำก็คงไม่หนีเกณฑ์น้ นั หรอกนะครับ เพรำะเรำอยูก่ ็
อยูใ่ นระบบมหำชน เพียงแต่วำ่ เรำทำกำไรให้เร็ วขึ้น และเรำไม่ได้ใช่เงินไปลงทุน
อย่ำงอื่นมำกขึ้น เรำก็คงจะทำลดทุนให้ลงมำอยูใ่ นสภำพเป็ นจริ ง และหลังจำกนั้นก็
จะสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ ถ้ำสมมุติเรำต้องใช้เงินไปลงทุนมำกขึ้น ก็มีอยู่ 2 ทำงนะ
ครับ คือ เก็บไว้ก่อนเอำไปลงทุนเพิ่ม หรื อ 2 คือ เพิ่มทุนเป็ น RO เป็ น PP เพื่อลงทุน
กลับมำทำงำนใหม่หลำยส่ วนที่เกิดขึ้นจำกบริ ษทั นี้ มันเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนที่
ผิดพลำดขึ้น อันนี้เรำยอมรับ กำรลงทุนที่จะต้องตั้งสำรองเป็ น 140 – 150 ล้ำนบำท
ถือว่ำเยอะมันก็เลยมีผลกระทบเข้ำมำจำกธุ รกิจเดิมจริ งๆ ที่เรำทำเครื่ องเล่นเกมส์พวก
นี้นะครับ มันเริ่ มขำดทุนมำกจำกปี ที่แล้วนี้เอง แต่วำ่ ควำมนิยมมันไม่มีแล้ว โอกำสที่
จะเป็ นไปในธุ รกิจเดิม คงไปได้ยำกมำก เพรำะว่ำ โลกมันเปลี่ยนเร็ ว และเปลี่ยนเป็ น
Online ไปหมด ตลำดหดตัวค่อนข้ำงรุ นแรง จึงเหลือเพียงสถำนบันเทิงเท่ำนั้นเองที่
ยังใช้และเมื่อซื้ อไปเครื่ องหนึ่งก็ใช้กนั นำนเลยทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ จึงต้องตัด
ธุ รกิจนี้ออก ก็พยำยำมมองในสิ่ งที่เป็ นไปได้ โดยครั้งที่แล้วกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือ
หุ น้ ได้อธิ บำยให้ฟังและเล่ำสู่ กนั ฟังนิดหน่อยว่ำจะไปในลักษณะที่ค่อนข้ำงเร็ วแต่เรำ
คงไม่หนั มำสู่ ยกั ษ์ใหญ่ในเมือง โดยโครงกำรแรกที่ไป คือ โครงกำร The Impress
และมีกำรผิดพลำดอีกนิดเพรำะได้ทำบ้ำนหรู เกินไปอยูน่ ครปฐมบ้ำนหลังละ
ประมำณ 6-7 ล้ำนบำท ก็มีผลค่อนข้ำงสำหัสเหมือนกัน และทำงคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำทำต่อไปถ้ำบ้ำนเสร็ จแล้วไม่มีคนอยู่ เรำก็จะเหนื่อยอีก จึง
ได้พดู คุยกับผูถ้ ือหุ น้ ต่ำง ๆ เลยเคลียร์ โครงกำรนั้นออกไป เพื่อให้บริ ษทั ไปในทิศทำง
ที่เหมำะสมและไปได้
และอีกส่ วนหนึ่งที่ฝำกไว้พิจำรณำนะครับ
1. ก็มีส่วนเกิดของมูลค่ำหุ น้ 292 ล้ำนบำท
2. ขำยโครงกำร The Impress ไป รำคำ 144 ล้ำนบำท ซึ่ งต่ำกว่ำรำคำประเมิน อันนั้น
เรำมีกำไรหรื อไม่ครับ
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นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

มติทปี่ ระชุ ม

:

ไม่กำไรครับ แต่วำ่ ไม่เสี ยหำยมำก คือ เรี ยนอย่ำงนี้ครับว่ำ เรำพยำยำมหำผูส้ นใจ เรำ
เสนอให้ผทู ้ ี่น่ำจะซื้ อ มีบำงรำยก็เข้ำไปดูโครงกำร บำงรำยก็ไม่เข้ำไปดู และให้รำคำ
กลับมำค่อนข้ำงต่ำจึงต้องตัดสิ นใจขำยในรำคำที่รำยที่ให้รำคำที่ดีที่สุด อย่ำงนี้ครับที่
ประธำนและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้รำยงำนไปแล้วครับ ผมเชื่อว่ำตักสิ ลำยอดจองอย่ำง
ที่ไม่เป็ นทำงกำร ในจำนวน 300 ห้องที่เรำมีมำกกว่ำ 200 และตอนนี้จึงต้องเร่ ง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จ จะได้ดำเนินกำรโอนระหว่ำงที่เรำประชุมกันอยูน่ ่ำจะมีกำร
รับเงินจองกันนะครับ แล้วก็มีกำรอนุมตั ิ Post Finance ในเร็ ววันนี้ คำดกำรณ์วำ่ เดือน
หน้ำเรำน่ำจะทำ Grand Opening และวันนั้นก็น่ำจะมีกำร Book จริ ง ๆ เพรำะนี้ยงั ไม่
มีกำร Opening อะไรจริ ง ๆ เลย เพียงทำกำร Presale เท่ำนั้นเอง และได้ยอดมำ 200
จำก 300 ซึ่ งถือว่ำมีกำรตอบรับที่ดี และถ้ำปิ ดหมดผมเชื่อว่ำน่ำจะเร็ วครับ เพรำะนำ
อำคำรเดิมมำ Renovate ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภำพที่น่ำอยู่ วำระต่อไปจะนำภำพมำให้ผู ้
ถือหุ น้ ได้ดู เพรำะพวกผมเห็นเองยังดูวำ่ น่ำอยูแ่ ล้ว ถ้ำอยูค่ นเดียวนะครับถือว่ำโอเค
เพรำะห้องเป็ นขนำดเล็ก

ที่ประชุมมีมติให้งดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสี ยง
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง

วาระที่ 5

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในกำรประชุ ม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่ งตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ลำออก
ประธำนแจ้งให้ที่ ประชุ ม ทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับ ของบริ ษ ัทกำหนดให้ในกำรประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น
สำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรคิดเป็ นจำนวนหนึ่งในสำมหรื อจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำมจะต้อง
ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ โดยในปี นี้ มีกรรมกำรที่ ตอ้ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระจำนวนสำม (2) ท่ำน
ได้แ ก่ นำยศั ก ดำ อำจองค์ วัล ลิ ภ ำกร และพล.ต.ท.ชลอศั ก ดิ์ อำษำ ส ำหรั บ วำระนี้ เพื่ อ ให้ ก ำร
ลงคะแนนเป็ นอย่ำงโปร่ งใส กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ผูม้ ี รำยชื่ ออยู่ในกรรมกำรที่ พน้ ตำแหน่ งตำมวำระ
ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวำระนี้ ขออนุ ญำตออกจำกห้องประชุ มเป็ นกำรชัว่ ครำวจนกว่ำจะนับคะแนน
แล้วเสร็ จครับ
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โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่นบั รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้ง
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็ นรำยบุคคลแล้ว มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้งสองท่ำนล้วน
แต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถมีควำมเหมำะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและไม่
มีลกั ษณะต้องห้ำม สมควรที่ จะได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ ง คณะกรรมกำร
พิจำรณำแล้วว่ำ จึงขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมกำรซึ่ งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมที่จะ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั แล้ว โดยเสนอให้เลื อกตั้งกรรมกำร สองท่ำนที่พน้
จำกต ำแหน่ งตำมวำระกลับ เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรต่ อ ไปอี ก วำระหนึ่ ง โดยรำยละเอี ย ด
ประวัติและผลงำนของบุคคลทั้งสอง ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5
โดยกำรลงคะแนนเสี ยงเป็ นรำยบุคคล และประธำนขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำเลื อกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ ค รบวำระตำมรำยชื่ อ ที่ เสนอข้ำ งต้น จ ำนวน 2 ท่ ำ นโดยจะลงคะแนนเป็ นรำยบุ ค คล
ตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ได้ แก่ นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
ลำดับที่ 2 ได้ แก่ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
เลขำนุ กำรบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ ในระเบียบวำระนี้ เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกท่ำน
ทั้งเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ดังนั้น ขอให้ท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ ได้รับมอบ
ฉันทะให้ออกคะแนนเสี ยงในที่ประชุ มส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ดว้ ย เนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับ
คะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับ คะแนน เพื่ อไม่ ให้ เป็ นกำรเสี ยเวลำ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำนประธำนฯ
ดำเนิ นกำรเลื อกตั้งกรรมกำรท่ำนต่อไปก่อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุ มทรำบ
ต่อไป
ประธำนแจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถำมใดๆ หรื อมีควำมเห็นเป็ นอย่ำง
อื่นไหมครับ และเนื่ องจำก ฝ่ ำยตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็ นกำร
เสี ยเวลำ ขอเรี ยนเชิ ญ ดำเนิ น กำรเลื อกตั้งกรรมกำรท่ ำนต่อไปก่ อน หำกผลของคะแนนทรำบแล้ว
จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิกำรเลื อกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่ งต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระตำม
รำยชื่อข้ำงต้นเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ด้วยกำรลงคะแนนเป็ นรำยบุคคลตำมลำดับดังนี้
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1. นำยศักดำ อำจองค์ วัลลิภำกร
เห็นด้วย
212,417,862
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
1,000
2. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อำษำ
เห็นด้วย
212,417,862
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
1,000
วาระที่ 6

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557
ในปี นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรโดยสะท้อ นตำม
ภำระหน้ำที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบของกรรมกำร โดยก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรจำนวนไม่ เกิ น
3,000,000 บำทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะที่เป็ นพนักงำน
หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั โดยรำยละเอียดปรำกฏใน 56-1 และหนังสื อเชิญประชุมแล้ว

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

ประธำนฯ

:

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:

ท่ำนประธำนครับ ถำมนิดนึงครับ ปี ที่แล้วท่ำนประธำนยังไม่มำ ซึ่ งกรรมกำรหลำย
ท่ำนผมไม่เห็นแล้ว เพรำะประชุมครั้งที่แล้วมีอยู่ 3 ท่ำน ปี นี้มำเปลี่ยนไปหมดเลย
อยำกจะให้ช่วยลำดับนิดนึงว่ำมันเป็ นไปมำอย่ำงไร ถึงกรรมกำรออกมำเป็ นแบบนี้
จริ ง ๆ แล้ว เมื่อปี ที่แล้ว ต้องบอกว่ำเหมือนเรำตั้งตัวกันจนกระทัง่ ปี นี้ และเรำก็
ตรวจสอบแล้วว่ำเหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิงำนในบริ ษทั ACD และได้พิจำรณำหลำย
ท่ำนมีควำมรู ้และควำมสำมำรถที่จะดำเนินงำนและบริ หำรงำนภำยในบริ ษทั เรำถือว่ำ
เรำแก้ไขปั ญหำ คิดว่ำเรำจะเดินก้ำวหน้ำกันต่อไป
ขออนุญำตอธิ บำยครับ กรรมกำรเดิมมี 5 ท่ำน มี กรรมกำรบริ หำร 2 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ตอนนี้เพิม่ มำเป็ น 7 ท่ำน คือ เพิม่ อีก 2 ท่ำน เปลี่ยนหน้ำเยอะ
เพรำะเนื่องจำกว่ำ ช่วงที่แล้วทยอยลำออกบ้ำง มีกรรมกำรบำงท่ำนที่ไม่ถนัดงำนใน
ส่ วนนี้ก็ได้ลำออกไป บริ ษทั จึงได้สรรหำและคัดสรรกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิสูงพอ
และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเข้ำมำช่วยกิจกำรของเรำ เดิมปี ที่แล้วตอนประชุมวิสำมัญฯ
ที่เห็นกรรมกำร 3 ท่ำน จริ ง ๆ แล้ว มี 5 ท่ำนนะครับ เพียงแต่วำ่ อีก 2 ท่ำนติดภำรกิจ
และมำร่ วมประชุมไม่ได้ ตอนนี้จริ ง ๆ มีแค่ 7 ท่ำนครับ ผมเป็ นเพียงที่ปรึ กษำบริ ษทั
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นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
:
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู
นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ
นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:
:
:
:
:
:
:
:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :

นำยฐิติศกั ดิ์ สกุลครู

:

นำยเสงี่ยม ศิริพนิชสุ ธำ :
ประธำนฯ

:

กรรมกำรชุดเก่ำที่เป็ นของ บริ ษทั ไมด้ำ เมดดำลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ไม่มีแล้วใช่หรื อไม่ครับ
ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เนื่องจำกว่ำ กลุ่มไมด้ำฯ กรรมกำรได้ลำออกไปแล้ว
ท่ำนประธำนชวัลลักษณ์ ได้ลำออกไปหลังสุ ดที่ผำ่ นมำนี้เองครับ
ถ้ำผมเข้ำใจไม่ผดิ คือ กรรมกำรชุดนี้เป็ นชุดใหม่ และเน้นเรื่ องอสังหำริ มทรัพย์และ
งำน Event ถูกต้องหรื อไม่ครับ
ครับ ถูกต้องครับ
เมื่อสักครู่ ได้ดูเอกสำรเห็นว่ำมีบริ ษทั ย่อยอีกบริ ษทั หนึ่งใช่หรื อไม่ครับ ที่ทำเกี่ยวกับ
แสง สี เสี ยง
เดิม บริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นบริ ษทั ย่อยมำนำนแล้วครับ แล้วก็มีปัญหำอยู่ เรำดูแล้วมันไม่มี
อนำคต จึงจะจัดกำรกันอยู่
คือ ยกเลิกกิจกำรใช่หรื อไม่ครับ
ใช่ครับ
สรุ ปเรำมีบริ ษทั ย่อยที่เดียว คือ บริ ษทั บูสท์ พลัส จำกัด ใช่หรื อไม่ครับ
ใช่ครับ
เฉพำะ Focus ของทำงบริ ษทั คือ อสังหำริ มทรัพย์ท้ งั หมด
ครับ
ขอบคุณครับ
ครับ ขอเรี ยนแบบนี้นะครับ ว่ำเรำจะไปในแนวที่ดีที่สุด แต่วำ่ ในทำงเดียวกัน ก็ไม่
ยืนยันว่ำจะทำด้ำนอสังหำริ มทรัพย์ไปตลอดชีวติ
เนื่องจำกเรำทำเกมส์มำก่อน ควำมเป็ นไปได้ที่เรำจะทำจำพวกเกมส์ออนไลน์
เหมือนกับพวก Asia soft ถ้ำสมมุติ Due กับเกำหลีได้ก็จะดี เพรำะเกำหลีเป็ นเจ้ำของ
เกมส์ออนไลน์อยูแ่ ล้ว จะมี Connection ทำงด้ำนนี้หรื อไม่
เรื่ องเกมส์น้ ีตอ้ ง Pure IT ผมเรี ยนแบบนี้นะครับ เพรำะจะต้องมำในสำย IT ล้วนๆเลย
ถ้ำเรำไม่ได้อยูใ่ นด้ำนนี้จริ ง ๆ พูดคำเดียวว่ำเหนื่อย และธุ รกิจนี้ที่อยูใ่ นตลำดก็เยอะ
อยูแ่ ล้วครับ สรุ ปตอนนี้ยงั ไม่มีควำมถนัดครับ
ท่ำนประธำนครับผมขออนุญำตนิดนึงครับ ประธำนกรรมกำรมีเงินเดือน เป็ นในด้ำน
ของกำรบริ หำรใช่หรื อไม่ครับ
ใช่ครับ
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มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสี ยง
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี
ประธำนแจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120
กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สำมัญประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั
ทุกปี ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่ำงไรก็ดี ประกาศ ที่ กลต. (ว)
43/2548 เรื่ อง การหมุ นเวียนผูส้ อบบัญชี โดยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี (ที่ ลงลายมื อชื่ อรั บรองงบการเงิ น) ทุ ก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุ นเวียนไปใช้ผูส้ อบบัญชี
รายอื่ นในส านักงานสอบบัญ ชี เดี ยวกันได้ ซึ่ งคณะกรรมการมี มติ เห็ นชอบให้ มี การหมุ นเวียนหรื อ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว
ตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ ำว จึ งเสนอให้ที่ประชุ มพิ จำรณำอนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษ ทั แกรนท์
ธอนตัน จากัด (เปลี่ยนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม 1 ท่าน) เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สาหรั บ รอบบัญชี 2557 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั เป็ นจานวนเงิ น 1,284,000
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมคิด เตียตระกูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785

2. นางสุ มาลี โชคดีอนันต์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

3. นายธี รศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

4. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งใช้
เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การเพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ย รวมทั้ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุมตั ิหาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ น ต้องจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้ง
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มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูอ้ นุ ม ัติค่ าสอบทานการเงิ น และบริ ษ ัท ร่ วมที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ระหว่างปี ด้วย
ค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2557
ปี 2557

ปี 2556

เพิม่ ขึน้

รายการ

(ปี ทีเ่ สนอ)

(ปี ทีเ่ สนอ)

(ร้ อยละ)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

740,000

610,000

21.31%

ค่า Consol. งบการเงินประจาปี

70,000

60,000

16.67%

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

414,000

339,000

22.12%

ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

60,000

40,000

50%

รวมทั้งสิ้น

1,284,000

1,049,000

22.40%

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดเงินค่ำตอบแทนประจำปี 2557 ตำมที่เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 212,417,862 เสี ยง
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง

วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

พิจารณา เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากวาระในการขอมติที่ประชุ มผูถ้ ือเรี ยบร้ อยแล้ว ท่านผู ้
หุ ้นท่ านใดมี ค าถาม เนื่ องจำกกำรประชุ มได้ดำเนิ นกำรมำครบทุ ก ระเบี ยบวำระแล้ว ในฐำนะของ
ตัวแทนคณะกรรมกำรของ บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุ ณ
ท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ ำนที่ เข้ำร่ วมประชุ ม ในวันนี้ และขอเรี ยนยืนยันว่ำ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคนจะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุดเพื่อควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของบริ ษทั และเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผมขอปิ ดกำรประชุม ณ บัดนี้
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บริ ษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Asia Corporate Development Public Company Limited
405 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245
405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

ปิ ดประชุม

เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )
ประธานกรรมการ
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