
 

     
 

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
 
 
เรื่อง  คําบอกกลาวเรยีกประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2550 
เรยีน  ทานผูถือหุน 
  บริษทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. หนังสือมอบฉันทะเขารวมประชมุ 

2. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2549 
3. รายงานประจําป 2549 
4. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของผูที่ถกูเสนอชื่อเปนกรรมการ 
5. จํานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

และคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับ 
6. แผนท่ีสถานที่จัดประชมุ 
7. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ 

เสนอใหเปนผูรบัมอบอํานาจฯ 
8. ขอบังคบับริษทัฯ วาดวยเรื่องการประชมุผูถือหุน 

 
 

ดวยคณะกรรมการบรษิัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมมีติใหจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุน ป 2550 ในวนัศกุรที ่27 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมปารคนายเลศิ แรฟเฟลส 
อนิเตอรเนชัน่แนล เลขที ่2 ถนนวทิย ุกรงุเทพ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
เวลา 9.00-10.30 น. ลงทะเบยีน 
เวลา 10.30 น. เริม่ประชมุ โดยมรีะเบยีบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจาํปผูถอืหุน ประจาํป 2549 ซึง่ไดประชมุไปเมือ่วนัที ่ 

21  เมษายน  พ.ศ. 2549 
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบป 2549 และอนมุตั ิงบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุ 

สาํหรบัปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทในรอบปที่ผานมา  
และเห็นสมควรพิจารณาอนมุัตงิบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ที่
ผานการตรวจสอบบัญชีแลว (งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุไดแนบอยูในรายงานประจําปทีไ่ดแนบมา
พรอมนี้แลว) 

 
วาระที ่3  พจิารณาจายเงนิปนผล ประจาํป พ.ศ. 2549 และพจิารณาการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเปนทนุ 

สาํรอง 
ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีกําไรสทุธิในป 2549 เปนเงนิ 1,344 ลานบาท คิดเปนกาํไร 
0.59 บาท/หุน และบรษิัทฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควร
พิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2549 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท คิดเปนรอยละ 
38.98 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิใ์นการรบัเงนิปนผล 
ตั้งแตวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงนิปนผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 
และเห็นสมควรจดัสรรกําไรสุทธิไวเปนทนุสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 40.06 ลานบาท 
    ผลประกอบการ  ผลประกอบการ
            2549           2548 
 
กําไรตอหุน          0.59 บาท                        0.34  บาท 
 
ปนผลตอหุน          0.23 บาท       0.14  บาท 

 



 

 
 
วาระที ่4  พจิารณากรรมการทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามขอบังคบัของบรษิัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระคือ  
                 ชื่อ-สกุล                          ตําแหนงในคณะกรรมการ                ประเภทของกรรมการ 
นายชัชวาล   พรรณลาภ  ประธานกรรมการ      กรรมการอิสระ 
ดร. นริศ    ชัยสูตร    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    กรรมการอิสระ 
นายพยนต   ศักดิ์เดชยนต  รองประธานกรรมการ         กรรมการจากบริษทัท่ีเกีย่วของ 
นายพงส   สารสิน  กรรมการ         กรรมการจากบริษทัท่ีเกีย่วของ 
หลักเกณฑในการพิจารณา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมี
ความเห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทานมคีุณวุฒิทีเ่หมาะสม และมีคณุประโยชนตอบรษิัทฯ เปนอยางมากจึง
เห็นสมควรที่ผูถอืหุนจะพิจารณาเลือกกลบัเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่  
กรรมการ 3 ทานแรก อยูในตําแหนงที่สําคัญในคณะกรรมการ คือตําแหนงประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และตําแหนงรองประธานกรรมการ  
สวนทานที่ 4 ก็มปีระสบการณทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอยางมาก ซึ่งที่ผานมาตั้งแตเขารับเปน
กรรมการในป 2533 ทานไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอคณะกรรมการบรษิัทฯ และฝายจัดการ
ตลอดมา 
  
พรอมนี้ ไดแนบประวตัิยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ 
การถือหุนในบรษิัทฯ และการดํารงตําแหนงในกจิการอื่นๆ ของแตละทานมาเพื่อพิจารณา แนบทาย
หนังสือฉบบันี้ดวยแลว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 4) 
 
โปรดดูจํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2549 และปทีเ่ขารวมเปนกรรมการได
ในเอกสารแนบที่ 5 

 
วาระที ่5  พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจาํป 2550 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงตั้ง บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวทพิวลัย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เปนผูสอบบัญชี ป 2550 โดยมีคาตอบแทน 
1,290,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชปี 2549 เปนเงนิ 1,130,000 บาท) 
 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดงักลาวขางตนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั ทําหนาที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบรษิัทแทนผูสอบบัญชดีังกลาวได 
 
บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ ในปนี้เปนปที่ 2 โดยในการประชมุ
ใหญสามัญประจาํปผูถือหุนในป 2549 บริษทัฯ ไดขออนุมตัิเปลีย่นแปลงผูสอบบญัชีเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายบรรษทัภิบาลในเรื่องการหมนุเวยีนเปลีย่นผูสอบบัญชีเพื่อความโปรงใส 
 
นอกจากนัน้ บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชขีองบรษิัทในเครือของบริษทัฯ
ทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงนิ 1,860,000 บาท คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนดงักลาว
ขางตน (ป 2549 เปนเงิน 1,530,000 บาท) 

2550 2549 
คาสอบบัญช ี(บาท) 
เฉพาะบรษิัท           1,290,000                                     1,130,000 
 
บริษทัในเครือ                  1,860,000            1,530,000
 
รวม             3,150,000                                     2,660,000 

 
 
 
 

 



 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ  
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2550 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณากําหนด ดังนี ้

 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 30,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 25,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 20,000 บาท/ทาน 
 
คาตอบแทนดงักลาว ไมเปลีย่นแปลงมาตัง้แตป 2545 
กรรมการแตละทานมีสิทธิไดคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดยีว (ในกรณีทีค่วบตําแหนง) 
กรรมการที่เปนผูบริหาร/มาจากบริษทัในเครือไมไดรับผลตอบแทนนี ้
ปจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการที่เปนผูบริหาร/มาจากบริษทัในเครือ 5 ทาน ซึง่ไมไดรับคาตอบแทนจากการ
เปนกรรมการบรษิัท (โปรดดเูอกสารแนบ 5) 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัจิายบาํเหนจ็กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ บรษิัทฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนกรรมการมาแลวเปนเวลา 5 ป 
และในปนี้ คาตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 6 ก็ยังคงเดิมเทากับปกอน 
ในปทีแ่ลวและปที่ผานมา ที่ประชมุผูถือหุนไดพจิารณาอนมุัติใหมีการจายบําเหน็จกรรมการโดยพจิารณา
จากผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนีเ้พื่อไมใหคาใชจายดังกลาวเปนภาระกบับริษทัฯ ในระยะยาว โดยใน
ป 2549 ที่ประชมุอนมุัติใหจายบาํเหน็จกรรมการในอัตรา 125,000 บาท/คน (จากผลกําไรสุทธิของป 
2548 จํานวน 765 ลานบาท) คดิเปนเงนิประมาณ 1.6 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 ของกําไรสุทธ ิ
  
ในป 2549 บริษทัฯ มีกําไรสุทธิ 1,344 ลานบาท จึงเห็นสมควรขอจายบําเหนจ็ใหกับกรรมการทุกทานๆ 
ละ 200,000 บาท (คิดเปนเงินประมาณ 2.6 ลานบาท หรือ รอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ)  
โดยจายพรอมกบัการจายปนผล 
                            ผลประกอบการ 

2549 2548 
กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,344     765 
 
บําเหน็จ (ลานบาท)                  2.6                                              1.625 
รอยละ                                               0.2                                                 0.2 
 
ในวาระนี้ มผีูถือหุนของบริษัทฯ บางรายทีไ่มมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนกรรมการของบรษิัทฯ 
หรือเปนผูทีม่ีความเกีย่วของกับกรรมการของบรษิัทฯ (รายการที่เก่ียวโยงกนั) 
 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุทีย่งัไมไดเรยีกชาํระทีส่าํรองไว 
  เพือ่ใชสทิธขิอง Warrant 

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีหุนสามญัเพิ่มทุนสวนทีย่งัไมไดเรยีกชําระจํานวน 157,341 หุน 
(หนึ่งแสนหาหมืน่เจด็พนัสามรอยส่ีสิบเอ็ดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) ที่เหลอืจากการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดมิของบริษทั(AP-W1) ซึ่งไดครบกําหนด
ไปแลว เห็นสมควรนํามาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหม  
คณะกรรมการขอเสนอใหเปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงคของการจดัสรรดังนี ้
 

เดิม  จัดสรรไวเพื่อรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดมิของ
บริษทั (AP-W1) ที่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบไุวในหนงัสือชี้ชวน และในกรณีทีม่ีหุนเหลือ
เนื่องจากไมมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือไมมีการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทัอาจ
เสนอขายหุนสวนที่เหลือดงักลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่กจ.12/2543 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษทัเปนผูมีอํานาจพจิารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร รวมถงึพิจารณากําหนด “ ราคาตลาด “ ตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่เก่ียวของจะกําหนด (ตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2548) 

 
 

 



 

ใหม จัดสรรไวเพื่อรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายแกกรรมการและ
พนักงานของบรษิัทและบริษัทยอย ( ESOP-W1) ที่จะมีการปรบัราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และในกรณีทีม่ีหุนเหลือเนื่องจากไมมีการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ หรือไมมีการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทัอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาว
ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบรษิัทเปนผูมีอํานาจพิจารณา
กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอยีดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกบัการ
จัดสรร รวมถึงพิจารณากําหนด “ ราคาตลาด “ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เก่ียวของจะ
กําหนด 

 
วาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 
 
 ตามขอบังคบัของบรษิัทฯ ในการประชมุผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชมุไม
นอยกวา ยี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถือหุนทัง้หมด และตองมหุีนนบัรวมกนัไดไมนอยกวาหนึง่ในสาม
ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทัง้หมด จึงจะเปนองคประชุม (โปรดดูเอกสารแนบ 8) 
 
 จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชมุตามกําหนด วนั เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากทานไมสามารถเขา
รวมประชุมดวยตนเองได โปรดมอบฉนัทะใหบคุคลอ่ืนเขารวมประชมุ ในกรณทีี่ไมสามารถหาผูรับมอบฉันทะได บริษทัขอ
เสนอชื่อ คณุโกศล  สรุยิาพร หรอื คณุนนทจติร  ตลุยานนท ซึ่งเปนกรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบของบริษทัท้ัง 
2 ทาน (ประวตัิยอและประสบการณ โปรดดเูอกสารแนบ 7) เปนผูรับมอบอํานาจของทาน เขารวมประชมุตามหนังสือมอบ
ฉันทะทีไ่ดแนบมานี้ ทัง้นีจ้ะตองยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัด
ประชมุขางตน ตัง้แตเวลา 9.00 – 10.30 น. 
 รายละเอียดของกรรมการอิสระทีบ่ริษทัฯ ขอเสนอชื่อเปนผูรับมอบอํานาจของทาน  
 

 1. นายโกศล สุรยิาพร  อายุ 43 ป 
        อยูบานเลขที่ 800/67  ถนนอโศกดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  

  
 
  2.     นายนนทจิตร ตลุยานนท อายุ 48 ป 

 อยูบานเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวดัโสมนัสวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรงุเทพฯ 
 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
            บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
               (นายพิเชษฐ  วิภวศภุกร) 

       กรรมการผูจดัการ 
 

 


