
 
        
 
 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
เรื่อง  คําบอกกลาวเรยีกประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2551 
เรยีน  ทานผูถือหุน 
  บริษทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. หนังสือมอบฉันทะเขารวมประชมุ 

2. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2550 
3. รายงานประจําป 2550 
4. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของผูที่ถกูเสนอชื่อเปนกรรมการ 
5. จํานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

และคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรบั 
6. แผนท่ีสถานที่จัดประชมุ 
7. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ 

เสนอใหเปนผูรบัมอบอํานาจฯ 
8. ขอบังคบับริษทัฯ วาดวยเรื่องการประชมุผูถือหุน 
9. โครงการจัดสรรหลักทรัพยของ บริษทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ใหแกพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทยอย (ESOP) 
10. แบบรายงานเพิม่ทุน 

 
 

ดวยคณะกรรมการบรษิัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมมีติใหจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุน ป 2551 ในวนัจนัทรที ่28 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมปารคนายเลศิ แรฟเฟลส 
อนิเตอรเนชัน่แนล เลขที ่2 ถนนวทิย ุกรงุเทพ 10330 เพื่อพจิารณาเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
เวลา 9.00-10.30 น. ลงทะเบยีน 
เวลา 10.30 น. เริม่ประชมุ โดยมรีะเบยีบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจาํปผูถอืหุน ประจาํป 2550 ซึง่ไดประชมุไปเมือ่วนัที ่ 

27  เมษายน  พ.ศ. 2550 
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบป 2550 และอนมุตั ิงบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุ 

สําหรบัปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทในรอบปที่ผานมา  
และเห็นสมควรพิจารณาอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ที่
ผานการตรวจสอบบัญชีแลว (งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุไดแนบอยูในรายงานประจําปทีไ่ดแนบมา
พรอมนี้แลว) 

 
วาระที ่3  พจิารณาจายเงนิปนผล ประจาํป พ.ศ. 2550 และพจิารณาการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเปนทนุ 

สํารอง 
ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีกําไรสทุธิในป 2550 เปนเงนิ 898.8 ลานบาท คิดเปนกาํไร 
0.389 บาท/หุน และบรษิัทฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควร
พิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2550 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 
38.56 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิใ์นการรบัเงนิปนผล 
ตั้งแตวนัที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงนิปนผลในวนัที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2551 
และเห็นสมควรจดัสรรกําไรสุทธิไวเปนทนุสํารองตามกฎหมาย เปนเงนิ 3.268 ลานบาท 
 
    ผลประกอบการ  ผลประกอบการ
            2550           2549 
 
กําไรตอหุน          0.39 บาท                        0.59  บาท 
 
ปนผลตอหุน          0.15 บาท       0.23  บาท 



 
 
 
วาระที ่4  พจิารณากรรมการทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามขอบังคบัของบรษิัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระคือ  
                 ชื่อ-สกุล                          ตําแหนงในคณะกรรมการ                ประเภทของกรรมการ 
นายชอ    สิงหเสนี   ประธานคณะอนกุรรมการ    กรรมการอิสระ 
    สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
นายโกศล  สุริยาพร    ประธานคณะอนกุรรมการ       กรรมการอิสระ 
    ติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ 
    และกรรมการตรวจสอบ 
นายศิริพงษ สมบัตศิิริ   กรรมการตรวจสอบ            กรรมการอิสระ 
นายนนทจติร ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ                 กรรมการอิสระ 
นายจรูญศักดิ ์ บัณฑูรจินดา กรรมการ          กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร 
หลักเกณฑในการพิจารณา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมี
ความเห็นวา กรรมการทั้ง 5 ทานมคีุณวุฒิทีเ่หมาะสม และมีคณุประโยชนตอบรษิัทฯ เปนอยางมากจึง
เห็นสมควรที่ผูถอืหุนจะพิจารณาเลือกกลบัเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่  

• กรรมการทานแรก อยูในตําแหนงที่สําคัญในคณะกรรมการ คือตําแหนงประธานอนุกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

• กรรมการในลําดบัที่ 2 ดํารงตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการตดิตามผลการปฏบิัติตาม
นโยบายกํากับดแูลกิจการ และทาํหนาที่กรรมการตรวจสอบดวย 

• กรรมการในลําดบัที่ 3 และ 4 ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ดวย 
• ทานที่ 5 ก็เปนทานหนึง่ในกลุมผูบริหารของบริษทัฯ ที่มีสวนเปนอยางมากในการบริหารให

บริษทัฯ สามารถประสบความสําเร็จ  
พรอมนี้ ไดแนบประวตัิยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ 
การถือหุนในบรษิัทฯ และการดํารงตําแหนงในกจิการอื่นๆ ของแตละทานมาเพื่อพิจารณา แนบทาย
หนังสือฉบบันี้ดวยแลว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 4) 
 
โปรดดูจํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2550 และปทีเ่ขารวมเปนกรรมการได
ในเอกสารแนบที่ 5 

 
วาระที ่5  พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจาํป 2551 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั โดยนางสาวทพิวลัย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทพิย เลิศวทิยวรเทพ ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เปนผูสอบบัญชี ป 2551 โดย
มีคาตอบแทน 1,670,000 บาท ตอป (คาสอบบญัชีป 2550 เปนเงนิ 1,290,000 บาท) 
 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดงักลาวขางตนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั ทําหนาที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบรษิัทแทนผูสอบบัญชดีังกลาวได 
 
นอกจากนัน้ บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชขีองบรษิัทในเครือของบริษทัฯ
ทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,815,000 บาท คาตอบแทนดงักลาวไมรวมคาตอบแทนขางตน 
(ป 2550 เปนเงนิ 2,310,000 บาท) ทีม่ีจํานวนเงนิคาธรรมเนียมสูงขึน้เนื่องจากบริษทัฯ มีบริษัทในเครือ
มากขึน้ 
   2551    2550 
คาสอบบัญช ี(บาท) 
เฉพาะบรษิัท           1,670,000                                     1,290,000 
 
บริษทัในเครือ                  3,815,000            2,310,000
 
รวม             5,485,000                                     3,600,000 

 
วาระที ่6  พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2551 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณากําหนด ดังนี ้

 
1. ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท (เดิม 30,000 บาท) 
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท (เดิม 25,000 บาท) 



 
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท/ทาน (เดิม 20,000 บาท) 
 
บริษทัฯ ไมไดเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนดังกลาว มาตั้งแตป 2545 จึงเห็นเปนการสมควรที่จะขอปรบั
คาตอบแทนดงักลาวขึน้ตามสภาวะของเศรษฐกิจ 
 
หมายเหต ุ 

• กรรมการแตละทานมีสิทธิไดคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดยีว (ในกรณีทีค่วบตําแหนง) 
• กรรมการที่เปนผูบริหาร/มาจากบริษทัในเครือไมไดรับผลตอบแทนนี ้

จํานวน 5 ทาน (โปรดดูเอกสารแนบ 5) 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัจิายบาํเหนจ็กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ ในปที่แลวและปที่ผานมา ทีป่ระชุมผูถือหุนไดพจิารณาอนมุัติใหมีการจาย
บําเหน็จกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อไมใหคาใชจายดงักลาวเปนภาระ
กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยในป 2550 ที่ประชมุอนมุัติใหจายบาํเหน็จกรรมการในอัตรา 200,000 
บาท/คน (จากผลกําไรสุทธิของป 2549 จํานวน 1,344 ลานบาท) คิดเปนเงนิประมาณ 2.6 ลานบาท หรือ
รอยละ 0.2 ของกําไรสุทธ ิ
  
ในป 2550 บริษทัฯ มีกําไรสุทธิ 899 ลานบาท จงึเห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกบักรรมการทุกทานๆ ละ 
140,000 บาท (คิดเปนเงนิประมาณ 1.82 ลานบาท หรือ รอยละ 0.2 ของกําไรสทุธิ)  
โดยจายพรอมกบัการจายปนผล 
                            ผลประกอบการ 

2550                                               2549 
กําไรสุทธิ (ลานบาท)    899    1,344 
 
บําเหน็จ (ลานบาท)                1.82                                                 2.6 
รอยละ                                               0.2                                                 0.2 
 
ในวาระนี้ มผีูถือหุนของบริษัทฯ บางรายทีไ่มมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนกรรมการของบรษิัทฯ 
หรือเปนผูทีม่ีความเกีย่วของกับกรรมการของบรษิัทฯ (รายการที่เก่ียวโยงกนั) 
 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตัใิหเพิม่ทนุจดทะเบยีนและแกไขบรคิณหสนธ ิ
ความเห็นคณะกรรมการ โดยรายละเอียดตามวาระที่ 9 และ 10 เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 82,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 2,343,150,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,425,200,000 บาท แบงออกเปน 
2,425,200,000  หุน โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 82,050,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังกลาว 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
  ความเห็นคณะกรรมการ โดยเหตุผลตอไปนี้ 

• เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ 
• เพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน 
• เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับบริษัทฯ 

จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท(ESOP-W2) จํานวน 77,000,000 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท และ
บริษัทยอย ที่บริษัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยมี
รายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ตามเอกสารแนบที ่9 และ 
10 
 
ในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยผานเกณฑ 2 ประการคือ 

• จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

• จะตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุม ลงมติคัดคาน 

 
วารที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

และรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 82,050,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท ตามรายละเอียดดังนี้  



 
• จํานวน 50,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของ

บริษัทและบริษัทยอยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน 

• จํานวน 5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ที่บริษัทถือหุนไม
นอยกวารอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย 

• จํานวน 77,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขายแกพนักงาน
ของบรษิัท และบริษัทยอย  

ในกรณีที่มีหุนเหลือ เนื่องจากไมมีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือไมมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หรือไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน 
หรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 
กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย  เงื่อนไข  
และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของจะกําหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ 10) 

 
วาระที ่11 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงนิไมเกนิ 2,000 ลานบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออก และเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท (สอง
พันลานบาท) หรือ   เทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน ประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ โดยเปนสกุลเงินบาท 
และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศอื่น อายุไมต่ํากวา 3 ป เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอ
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราวไดตามที่
เห็นสมควร 

 
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุน
กู ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแตงตั้งผูเก่ียวของตางๆ เชน ที่ปรึกษา ผูแทนผูถือหุนกู นาย
ทะเบียนหุนกู ผูจัดจําหนาย เปนตน รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผูที่เก่ียวของ 
ตลอดจนการดําเนินการใดๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศขอบังคับ 
หลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของ  
 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที ่12 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.     นายนนทจติร ตลุยานนท อายุ 49 ป 

 อยูบานเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวดัโสมนัสวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรงุเทพฯ 
 

2. นายโกศล สุริยาพร  อายุ 44 ป 
        อยูบานเลขที่ 800/67  ถนนอโศกดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  
 
 กรณุากรอกชื่อกรรมการอสิระทัง้สองทานลงในชองผูรบัมอบอาํนาจ ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนของทานเอง  
 ในกรณทีีก่รรมการทานหนึง่ทานใดมารวมประชมุไมได 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 



 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
            บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 
               (นายพเิชษฐ  วิภวศุภกร) 

       กรรมการผูจัดการ 


