หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
99 ถนนป๊อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455

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
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ACD11/2557
24 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
2. รายงานประจาปี 2556 และงบการเงินประจาปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วม
4. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. การสรรหากรรมการ และข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผถู้ ือหุ ้นมอบฉันทะ
6. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และ ข
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) “ACD” ใคร่ ขอเชิ ญ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิ เตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบ
วาระประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริ ษทั จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และได้จดั ทารายงานการ
ประชุ มส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน โดยมีสาเนารายงานการประชุ มตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ว่า การบัน ทึ ก รายงานมี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556
บริ ษ ทั ได้ส รุ ป ผลการดาเนิ น งานที่ ผ่านมาและการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ซึ่ งเกิ ดขึ้ น ในรอบปี 2556
ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็ นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควร ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผล
การดาเนินงานและรายงานประจาปี ของบริ ษทั ในรอบปี 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงิ นสาหรับสิ้ นสุ ด วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2556
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้

สิ นทรัพย์รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
397.98
417.10

หนี้สินรวม

25.92

10.94

รายได้รวม

89.60

10.25

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

(98.59)

(92.11)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (คานวณจากขาดทุนสุ ทธิ )

(0.32)

(0.30)

ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น ส าหรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556
เนื่ องจาก บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะคานึ งถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ
ลงทุ น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิ จ ส าหรั บ ผลการดาเนิ น งานในรอบปี 2556 ที่ ผ่านมา บริ ษ ัท มี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
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ปี 2556

ปี 2555

(ปี ที่เสนอ)

(ปี ที่เสนอ)

1. กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (บาท)

(92,111,601)

(171,628,988)

2. จานวนหุน้

197,410,050

250,000,000

3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท:หุน้ )

งดจ่าย

งดจ่าย

4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)

งดจ่าย

งดจ่าย

5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล

งดจ่าย

งดจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ความเห็ นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิการงดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุ มสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2557 และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีล่ าออก
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสามของกรรมการ
ทั้งหมด ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประกอบด้วย
1. นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
2. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้ง นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร และพล.ต.ท.
ชลอศักดิ์ อาษา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่ องจากบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์แก่การดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
บริ ษ ัท ก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกับ การท าหน้ า ที่ ความ
รั บ ผิด ชอบ และเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล อ้า งอิ ง จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน จึ ง เสนอให้ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/เดือน)

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)

100,000.00

34,000.00
14,000.00
10,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี 2557
โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด (เปลี่ ยนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติ ม 1 ท่าน) เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับรอบบัญชี 2557 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 1,284,000 (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ข้ อมูลเดิม

1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุ มาลี โชคดีอนันต์
1. นายโกศล แย้มลีมูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575

ข้ อมูลใหม่

1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสุ มาลี โชคดีอนันต์
1. นายธี รศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
4. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

สาหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว สื บเนื่ องจากการที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีประกาศ ที่ กลต.(ว) 41/2548 เรื่ อง การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี โดยกาหนดให้บริ ษทั
จดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่ อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถ
หน้า 4 จาก 6
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หมุนเวียนไปใช้ผสู้ อบบัญชี รายอื่นในสานักงานสอบบัญชี เดี ยวกันได้ ซึ่ งคณะกรรมการมีมติเห็ นชอบให้มีการ
หมุนเวียนหรื อเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทาให้ผสู ้ อบบัญชี ตอ้ งใช้
เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุ มถึ งการ Review แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและอนุ มตั ิหาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ น ต้องจัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอื่นแทนใน
กรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรับอนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานการเงินและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
ค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2557

รายการ

ปี 2557

ปี 2556

(ปี ทีเ่ สนอ)

(ปี ทีเ่ สนอ)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

740,000

610,000

ค่า Consol. งบการเงินประจาปี

70,000

60,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 1 ไตรมาส

414,000

339,000

ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 1 ไตรมาส

60,000

40,000

1,284,000

1,049,000

รวมทั้งสิ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรอนุ มตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 21 มีนาคม 2557 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการ
เข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ นประจาปี 2557 และให้ รวบรวบรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2515 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 24 มีนาคม
2557
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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

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่ งหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจานงมายังบริ ษทั โทรศัพท์ 02-504-5215-42
ต่อ 512 - 511 โทรสาร 02-504-5241
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการลงทะเบี ยนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น.
และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หาก
ท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุ ม และออก
เสี ยงแทนได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมานี้ และยื่นต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วม
ประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

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