
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 

 
 

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน  2557 

เวลา 10.00 น. 

 
 ณ ห้องจูปิเตอร์ 16  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
 จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455 
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ACD11/2557 

       24  มีนาคม 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 

 2. รายงานประจ าปี 2556 และงบการเงินประจ าปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วม 

 4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. การสรรหากรรมการ และขอ้มูลของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุ้นมอบฉนัทะ 

 6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข 

 7. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) “ACD” ใคร่ขอเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16  อาคารชาเลนเจอร์     

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบ

วาระประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556  

  บริษทัจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 และไดจ้ดัท ารายงานการ 
 ประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง 

ครบถว้นจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

บริษทั ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2556         
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควร ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผล

การด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัในรอบปี 2556 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

  บริษทั ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับส้ินสุด วนัท่ี 11 ธันวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2556 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 งบการเงินของบริษทั มีดงัน้ี 

         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           (ลา้นบาท) 

   สินทรัพยร์วม      397.98  417.10 

   หน้ีสินรวม        25.92    10.94 

   รายไดร้วม        89.60    10.25 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     (98.59)  (92.11) 

   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากขาดทุนสุทธิ)  (0.32)   (0.30) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

  เน่ืองจาก บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิหลงั

หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัจะค านึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการ

ลงทุน รวมทั้ งภาวะเศรษฐกิจ ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

ปี 2556 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2555 

(ปีท่ีเสนอ) 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (92,111,601) (171,628,988) 

2. จ านวนหุน้ 197,410,050 250,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) งดจ่าย งดจ่าย 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออก 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของกรรมการ

ทั้งหมด ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประกอบดว้ย 

1. นายศกัดา  อาจองค ์วลัลิภากร 
2. พล.ต.ท.ชลอศกัด์ิ  อาษา 

ความเห็นคณะกรรมการ :  ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายศกัดา อาจองค ์วลัลิภากร และพล.ต.ท. 
ชลอศกัด์ิ  อาษา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าว 
เป็นผูมี้คุณสมบติัทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงาน 
ของบริษทั 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้ก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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        ค่าตอบแทน  เบ้ียประชุม 
        (บาท/คน/เดือน)  (บาท/คน/เดือน) 

 ประธานกรรมการ     100,000.00  34,000.00 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ      14,000.00 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ      10,000.00 
 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2557  
โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาท 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั (เปล่ียนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม  1 ท่าน)  เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบบญัชี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

เป็นจ านวนเงิน 1,284,000 (หน่ึงลา้นสองแสนแปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น)  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลเดิม 1.  นายสมคิด  เตียตระกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  
2.  นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322  
1.  นายโกศล แยม้ลีมูล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 
 

ข้อมูลใหม่ 1.   นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  
2.  นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322  
1.  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 
4.  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977   

ส าหรับการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว สืบเน่ืองจากการท่ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดมี้ประกาศ ท่ี กลต.(ว) 41/2548 เร่ือง การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี โดยก าหนดให้บริษทั
จดทะเบียนจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถ
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หมุนเวียนไปใช้ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการ
หมุนเวยีนหรือเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดงักล่าว   

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้
เวลาในการตรวจสอบมากข้ึนครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพิ่มข้ึนดว้ย รวมทั้ง เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาและอนุมติัหาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั จ  าเป็น ตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูอ้นุมติัค่าสอบทานการเงินและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2557 

 

รายการ 

ปี 2557 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2556 

(ปีทีเ่สนอ) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 740,000 610,000 

ค่า Consol. งบการเงินประจ าปี 70,000 60,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 1 ไตรมาส 414,000 339,000 

ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 1 ไตรมาส 60,000 40,000 

รวมทั้งส้ิน 1,284,000 1,049,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการ

เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 และให้รวบรวบรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2515 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 24 มีนาคม 

2557 



  บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
   Asia Corporate Development Public Company Limited 
   405  ถ.บอนดส์ตรีท ต.บำงพดู  อ.ปำกเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ:์ 0-2504-5245 
   405  Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120   Tel: 0-2504-5234-42   Fax: 0-2504-5245 
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 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ท่านใด มีความประสงคจ์ะ

ขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจง้ความจ านงมายงับริษทั โทรศพัท ์02-504-5215-42 

ต่อ 512 - 511 โทรสาร 02-504-5241  

 บริษทัฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น. 

และบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น 

 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ หาก

ท่านผูถื้อหุ้นไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออก

เสียงแทนได้ โดยกรอกขอ้ความในใบมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาน้ี และยื่นต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วม

ประชุม  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 

ประธานกรรมการ 


