
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
วันที่  29 กุมภาพันธ 2551 

 

ขาพเจาบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่  
2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ระหวางเวลา 11.35 น. ถึง 12.30 น. ณ หองประชุมอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร1 ชั้น 
18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ดังตอไปนี้ 

คําจํากัดความ 

“บริษัทยอย” หมายความวา บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,343,150,000 บาท เปน 2,425,200,000 บาท 
โดยออกหุนสามัญ จํานวน 82,050,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 82,050,000 บาท 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 82,050,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 
82,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 2.1  รายละเอียดการจัดสรร  
 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : 
ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

1. พนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 
(ESOP-W2) 

5,000,000 - 4.80 
(สวนลดรอยละ 20 
จากราคาปดเฉล่ีย 

60 วันกอนวัน
ประชุม

คณะกรรมการครั้ง
ที่ 2/2551 (29 

กุมภาพันธ 2551)) 

ใหประธานเจาหนาที่
บริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการ
เปนผูพิจารณา 

เอกสารแนบ
โครงการ 
ESOP 

2.เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

77,000,000 - 
 

- ทุก 3 เดือน หมายเหตุ 1 



จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : 
ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

ที่จะออกและเสนอขาย
ใหแกพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย  
 

 
 
 

3.สํารองเพิ่มเติมสําหรับ
รองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหแกพนักงานครั้งที่ 
1 (ESOP-W1) ที่จะมี
การปรับสิทธิ 

50,000 - - ทุก 3 เดือน หมายเหตุ 2 

 
หมายเหตุ 1  เปนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย
ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้                

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 

อายุ : 4 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวน : 77,000,000 หนวย 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท 

อัตราสวนการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ 

ราคาใชสิทธิ : 4.80 บาทตอหุน (สวนลดรอยละ 20 จากราคาปดเฉลี่ย 60 วันกอนวันประชุม

คณะกรรมการครั้งที่ 2/2551(29 กุมภาพันธ 2551)) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน 

 
หมายเหตุ  2  : เปนการจัดสรรหุนสามัญสํารองไวเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแก
พนักงานครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ซึ่งอาจเกิดจากกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธินั้น 
    

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  
  - ไมมี – 
 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  
  - ไมมี – 

 



 

 

 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทนุ 

 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 ในเวลาและสถานที่ที่จะไดประกาศ
ใหทราบตอไป โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ตั้งแต
วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 

 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

 5.1 วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน 

 เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท 

 เพื่อเปนส่ิงจูงใจ และเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน 

 เพื่อรักษาบุคลากรในระยะยาวที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานและการทํา
คุณประโยชนใหกับบริษัทใหอยูกับบริษัท 

 5.2 การใชเงินทุนสวนที่เพิ่ม 

 เพื่อลงทุนในโครงการขยายธุรกิจของบริษัท 

 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

6.1 เพื่อเปนการแรงจูงใจใหพนักงานมีความตั้งใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหบริษัท 

6.2 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ผูถือหุนจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนสามัญ
รายอื่น 

7.2  ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะมีสิทธิรับเงินปน
ผลเชนเดียวกับผูถือหุนของบริษัท เมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 



 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 - ไมมี – 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 
การดําเนินการ วัน / เดือน / ป 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท 29 กุมภาพันธ 2551 
2.  กําหนดปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขา 
     ประชุมผูถือหุนประจําป 2551 

8 เมษายน 2551 

3. ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 28 เมษายน 2551 
4. ระยะเวลาการจัดสรร ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

  ลายมือชื่อ............................................................กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

              (นายอนุพงษ  อัศวโภคิน) 

  ตําแหนง            ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

  ลายมือชื่อ............................................................กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

              (นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร) 

  ตําแหนง                กรรมการผูจัดการ 

 

  

  

 

 


