
 

 

        
 
 

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2552 
 
 
 
เรื่อง  คําบอกกลาวเรียกประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2552 
เรยีน  ทานผูถือหุน 
  บริษทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. หนังสือมอบฉันทะเขารวมประชมุ 

2. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2551 
3. รายงานประจําป 2551 
4. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของผูท่ีถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ 
5. จํานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

และคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรบั 
6. แผนท่ีสถานที่จัดประชมุ 
7. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ 

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

ใหแกพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทยอย (ESOP) 
10. แบบรายงานเพิม่ทุน 

 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมมีติใหจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุน ป 2552 ในวนัศกุรที ่24 เมษายน พ.ศ. 2552 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 2551 ซึง่ไดประชมุไปเมือ่วนัที ่ 

28  เมษายน  พ.ศ. 2551 
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบป 2551 และอนมุตั ิงบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุ 

สําหรบัปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทในรอบปท่ีผานมา  
และเห็นสมควรพิจารณาอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ท่ี
ผานการตรวจสอบบัญชีแลว (งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนไดแนบอยูในรายงานประจําปท่ีไดแนบมา
พรอมนี้แลว) 

 
วาระที ่3  พจิารณาจายเงนิปนผล ประจาํป พ.ศ. 2551 และพจิารณาการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเปนทนุ 

สํารอง 
ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีกําไรสุทธิในป 2551 เปนเงนิ 1,638 ลานบาท คิดเปนกําไร 
0.70 บาท/หุน และบรษิัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควร
พิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2551 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 
35.7 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธริับเงนิปนผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ โดยวิธปีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
และเห็นสมควรจดัสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงนิ 830,180 บาท 
 
    ผลประกอบการ  ผลประกอบการ 
            2551           2550 
 
กําไรตอหุน          0.70 บาท                        0.39  บาท 
 
ปนผลตอหุน          0.25 บาท       0.15  บาท 



 

 

 
  อัตราเงนิปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ        รอยละ 35.7       รอยละ 38.5  
 
วาระที ่4  พจิารณากรรมการทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามขอบังคบัของบรษิัท กรรมการท่ีจะตองออกตามวาระคือ  
                 ชื่อ-สกุล                          ตําแหนงในคณะกรรมการ         ประเภทของกรรมการ 
นายอนุพงษ อัศวโภคนิ   รองประธานกรรมการ กรรมการทีม่าจากผูบริหาร 
    และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
     
นายพิเชษฐ วภิวศุภกร    กรรมการผูจดัการ     กรรมการทีม่าจากผูบริหาร 
     
นายชัยรัตน ธรรมพีร   กรรมการ          กรรมการทีม่าจากบริษทัรวม 
  
นายวิลาศ ปลกศริิ   กรรมการ   กรรมการทีม่าจากบริษทัรวม 
    และเลขานุการคณะกรรมการ 
 
หลักเกณฑในการพิจารณา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทานมคีุณวุฒิท่ีเหมาะสม และมีคณุประโยชนตอบรษิัทฯ 
เปนอยางมากจึงเห็นสมควรท่ีผูถือหุนจะพจิารณาเลือกกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่  

 กรรมการ 2 ทานแรก เปนผูบรหิารสูงสุดของบรษิัท ซึ่งทําใหบรษิัทประสบความสําเร็จมาโดย
ตลอด   

 กรรมการในลําดบัท่ี 3 และ 4 มาจากบริษัทรวม และยังเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
บริษทัดวย 

พรอมนี้ ไดแนบประวตัิยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ 
การถือหุนในบรษิัทฯ และการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนๆ ของแตละทานมาเพื่อพิจารณา แนบทาย
หนังสือฉบบันี้ดวยแลว (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 4) 
 
โปรดดูจํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2551 และปท่ีเขารวมเปนกรรมการได
ในเอกสารแนบที่ 5 

 
วาระที ่5  พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจาํป 2552 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวทิพวลัย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3459 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแต
ป 2549 และไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษทั/บรษิัทยอย/ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของ
บริษทั) และ/หรอื นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาย
ฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4434 เปนผูสอบบัญชี ป 2552โดยมีคาตอบแทน 
1,770,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชปี 2551 เปนเงิน 1,670,000 บาท) 
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดงักลาวขางตนไมสามารถปฏบิัติหนาท่ีไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาท่ีตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบรษิัทแทนผูสอบบัญชดีังกลาวได 
 
นอกจากนัน้ บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชขีองบรษิัทในเครือของบริษทัฯ
ท้ังหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,715,000 บาท คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนขางตน 
(ป 2551 เปนเงนิ 3,815,000 บาท)  
   2551    2552 
คาสอบบัญช ี(บาท) 
เฉพาะบรษิัท           1,670,000                                     1,770,000 
 
บริษทัในเครือ                  3,815,000            3,715,000 
 
รวม             5,485,000                                     5,485,000 
 
คาบริการอ่ืน  ไมม ี    ไมม ี

 
วาระที ่6  พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2552 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณากําหนด ดังนี ้

 



 

 

1. ประธานกรรมการ   เดือนละ 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) 
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 45,000 บาท (เดิม 35,000 บาท) 
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท/ทาน (เดิม 30,000 บาท) 



 

 

 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัจิายบาํเหนจ็กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ ในป 2551 บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,638 ลานบาท โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จงึเห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทาน รวม
เปนเงินทั้งส้ิน 3.3 ลานบาท  
                            ผลประกอบการ 

2551                                              2550 
กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,638      899 
 
บําเหน็จ (ลานบาท)                 3.3                                                 1.82 
 
ในวาระนี ้มผีูถอืหุนของบรษิทัฯ บางรายทีไ่มมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเนือ่งจากเปนกรรมการของบรษิทั
ฯ หรือเปนผูทีม่คีวามเกีย่วของกบักรรมการของบรษิทัฯ (รายการทีเ่กีย่วโยงกนั) 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตัยิกเลกิการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั และหุนสามญัเพิม่ทนุ เสนอขายใหแก
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย   

  ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2551 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2551  ในวาระท่ี 
9 ไดพิจารณาอนุมตัิใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจํานวน 77,000,000 หนวย  ใหแก
พนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทยอยท่ีบรษิัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 และในวาระที่ 10 ไดพิจารณา
อนุมัติใหบรษิัทจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000,000 หุน ใหแกพนกังานของบริษทัฯ และบรษิัท
ยอยท่ีบรษิัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 เนื่องจากปจจุบนับริษทัยังไมไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนสามัญ และยังไมไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิทัยอย และ
ดวยสภาวะตลาดฯ ท่ีเปลีย่นแปลงไป จนไมสามารถจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิดงักลาวได จงึเสนอใหท่ี
ประชมุพจิารณาอนุมัตยิกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ และหุนสามัญเพิม่ทุนเสนอขาย
ใหแกพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทยอยดงักลาว 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนสวนทีย่งัไมไดเรยีกชาํระและแกไขหนงัสือบรคิณหสนธ ิ

ความเห็นคณะกรรมการ สืบเนื่องจากวาระท่ี 8 ท่ีไดขอยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุน
สามัญ จํานวน 77,000,000 หนวย เสนอขายใหแกพนักงานของบริษทัฯ และบรษิัทยอยท่ีบริษัทถือหุนไม
นอยกวารอยละ 75 โดยมีหุนสามัญรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดงักลาวจํานวน 
77,000,000 หุน และไดยกเลิกการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000,000 หุน เสนอ
ขายใหแกพนักงานของบริษทัฯ และบรษิัทยอยท่ีบริษทัถือหุนไมนอยกวารอยละ 75  จึงขอเสนอใหท่ี
ประชมุพจิารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 82,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จํานวน 2,425,200,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,425,200,000  หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
เปนทนุจดทะเบียนใหมจํานวน 2,343,200,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,343,200,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยการลดทุนจดทะเบยีนในสวนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 82,000,000 
บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 82,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนมุัติใหแกไข
หนังสือบรคิณหสนธิของบริษทัใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน  

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
  ความเห็นคณะกรรมการ  โดยเหตุผลตอไปนี้ 

 เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ 
 เพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับบริษัทฯ 

จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
จํานวน 48,680,463 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ท่ีบริษัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 
75 ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น โดยมีรายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพยแก
พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ตามเอกสารแนบที่ 9 และ 10 
 
ในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยผานเกณฑ 2 ประการคือ 

 จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

 จะตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุม ลงมติคัดคาน 

 



 

 

 
วาระที ่11 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนและแกไขบรคิณหสนธ ิ

ความเห็นคณะกรรมการ  โดยรายละเอียดตามวาระที่ 10 เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 48,680,463 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 2,343,200,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,391,880,463 บาท แบงออกเปน 
2,391,880,463  หุน โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 48,680,463 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

 
วารที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

ความเห็นคณะกรรมการ  สืบเนื่องจากวาระท่ี 10 และ 11 เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 48,680,463 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่
เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น  (ตามรายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย (เอกสารแนบท่ี 9 และ 10) 
ในกรณีท่ีมีหุนเหลือ เนื่องจากไมมีการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุน หรือไมมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
หรือไมมีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน 
หรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจดัสรรรวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคาตลาด" ตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวของจะกําหนด 

 
วาระที ่13 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงนิไมเกนิ 4,000 ลานบาท 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ    เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมนุเวยีนของบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชมุผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนมุัติใหบรษิัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงนิและ/หรือหุนกู ภายใน
วงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน มีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ป
นับแตวนัออกตั๋วเงนิและ/หรือหุนกู โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชน
ท่ัวไป และ/หรือผูลงทุนสถาบนั และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
บุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมผีลใชบังคับใน
ขณะนั้น โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเตม็จํานวน หรือเสนอขายเปนคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมนุเวียน 
(revolving) และอาจกําหนดใหผูถือตั๋วเงนิและ/หรือหุนกูมีสิทธหิรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนตั๋วเงิน
และ/หรือหุนกูกอนครบกําหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนตั๋วเงนิและ/หรือ
หุนกูกอนครบกําหนด (Call Option) ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของต๋ัวเงนิและ/หรือหุนกูท่ี
จะออกในแตละคราว โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจดัการมีอํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายตั๋วเงนิและ/หรือหุนกูท่ียัง
ไมไดกําหนดตามความจําเปนและเห็นสมควรท่ีจะตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําตั๋วเงนิและ/หรือ
หุนกูดังกลาวไปจดทะเบยีนเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองแหงใดๆ ตลอดจนใหมีอํานาจ
ดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนนิการอ่ืนใดกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายตัว๋เงนิและ/หรือหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามใน
และการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายตั๋วเงนิและ/หรือหุนกู ตามท่ีจําเปนและสมควร   
 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 
 
 ตามขอบังคบัของบรษิัทฯ ในการประชมุผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชมุไม
นอยกวา ยี่สิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมหุีนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสาม
ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม (โปรดดูเอกสารแนบ 8) 
 
 จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามกําหนด วนั เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน หากทานไมสามารถเขา
รวมประชุมดวยตนเองได โปรดมอบฉนัทะใหบคุคลอ่ืนเขารวมประชุม ในกรณท่ีีไมสามารถหาผูรับมอบฉันทะได บริษทัขอ
เสนอชื่อ คณุโกศล  สรุยิาพร หรอื คณุนนทจติร  ตลุยานนท ซึ่งเปนกรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบของบริษทัทั้ง 
2 ทาน (ประวตัิยอและประสบการณ โปรดดเูอกสารแนบ 7) เปนผูรับมอบอํานาจของทาน เขารวมประชุมตามหนังสือมอบ
ฉันทะทีไ่ดแนบมานี้ ท้ังนีจ้ะตองยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิ ณ สถานท่ีจัด
ประชมุขางตน ตัง้แตเวลา 9.00 – 10.30 น. 



 

 

  
รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเปนผูรับมอบอํานาจของทาน  
 
 
 
1.     นายโกศล สุริยาพร  อายุ 46 ป 
 อยูบานเลขท่ี 800/67  ถนนอโศกดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  

 
2. นายนนทจติร ตลุยานนท  อายุ 51 ป 

 อยูบานเลขท่ี 6/14 ซอยศุภกร แขวงวดัโสมนัสวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรงุเทพฯ 
 
 กรณุากรอกชื่อกรรมการอสิระทัง้สองทานลงในชองผูรบัมอบอาํนาจ ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนของทานเอง  
 ในกรณทีีก่รรมการทานหนึง่ทานใดมารวมประชมุไมได 

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

                กรรมการผูอํานวยการ 


